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“আর অবশয আিম  ে্াম ােদর পেূবর অেনক  মানবেগা�ীেক  �ংস  কের িদেয়িছ , যখন  ্ারা  যলুম  
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ে্াম ােদরেক  �ি্িনি�  কেরিছ  পিৃথবীে্  ্ােদর  �েল , েযন  আিম  েদেখ  েনই  ে্ামরা  িকরপ  কাজ  

কর।”                                                                                                                -সরূা  ইউনুসঃ ১৩-১৪ 
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অনবুাদেকর কথা 

 

“পৃিথবীে্্আ�াহ র্শাসন”  বইি্শাইখ্আবূ্ হামযা্রিচ্্“Allah’s Governance on Earth”-এর্
একি্ বাংলা্ অনুবাদদ্ এই্ বইি্ ইংেরজী্ িাষায়্ ১৯৯৯্ সােল্ স�ািদ্্ হেয়িছলদ্ এই্ বইি্
ব র্ মান্ যুেগর্ সবচাইে্্ বড়্ এবং্ সবচাইে্্ গর�পূণর্ িবষয়্ ‘্াওহীদ্ আল-হািকিময়যাহ ’-এর্
বযাপাের্ খুবই্ উপকারী্ আেলাচনা্ কেরেছদ্ এই্ বইিে্্ েয্ সকল্ িবষয়্ িনেয়্ আেলাচনা্ করা্
হেয়েছ্ েস্ িবষয়গেলা্আিম্বাংলােদশ্িূখে�্বসবাসর্্বাংলািাষািািষ �মর�াণ্মুসিলম্িাই্ও্
েবানেদর্জনয্খুবই্গর�পূণর্মেন্কেরিছদ্আিম্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্সাহাযয্ িনেয়্েচ�া্
কেরিছ্েযন্েকান্িুল্না্হয়দ্এরপর্পাঠক/পািকা্এই্বইি্েথেক্েকান্কলযাণ্লাি্করেল্
সম�্�শংসা্শ�ুমা�্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্জনযইদ্আর্বইিে্্েকান্িুল্হেয়্থাকেল্এর্
জনয্শ�ুমা�্আিম্এবং্শাই্ন দায়ীদ 

আেরকি্িবষয়্উে�খ্করা্�েয়াজন্যা্হল, এই্বইিে্্েয্সকল্ কার্�িমক্নং.-এর্ে�ে�্
রাউ�্�যােকট্( ) বযবহার্করা্হেয়েছ, েসগেলা্এই্বইির্ইংেরজী্অনবুােদর্সােথই্িছলদ্আর্েয্
সকল্ কার্�িমক্নং.-এর্ে�ে�্�য়ার্�যােকট্[ ] বযবহার্করা্হেয়েছ, েসগেলা্আিম্িদেয়িছ্
পাঠেকর্বুঝার্সুিব�ােথরদ 

পিরেশেষ, আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্কােছ্দ‘ুয়া কির্ েযন্ ি্িন্আমার্সকল্মসুিলম্িাই্ও্
েবানেদরেক, এবং্ িবেশষ্ কের বাংলােদশ্ িূখে�্ বসবাসর্্ ও্ বাংলািাষািািষ্ মুসিলম্ িাই্ ও্
েবানেদরেক্এই্বুঝ্দান্কেরন্েয, শারী‘য়াহ-িবহীন্অব�া্একি্সা�ারণ্ও্ ািািবক্অব�া্নয়, 

বরং্ এি্  িািবক্অব�া্ েথেক্ িবচুয্্ একি্ িবপিনক্ ও্ িবকৃ্্অব�া, েযখােন্ মসুিলমেদর্

ঈমান, জান, মাল, ‘ইয যা্্ও্েম�ার্েকান্�কৃ্্িনরাপতা্েনই। 

আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালা েযন্আমােদর্�লব্-এ্ি্িন্ও্্ারঁ্রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর্�ি্্িােলাবাসা্দান্

কেরন্ এবং্ অনয্ সবিকছুর্ চাইে্ ্ােদর্ �ি্্ িােলাবাসা্ েবশী্ করা্ হয়। আ�াহ  সুবহানাহ্
্া‘য়ালা েযন্আমােদর্অ�ের্সাহস, মানিসক্শি�্ও্শারীিরক্শি�্দান্কেরন্এবং্্া্বৃি�্
কেরনদ্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালা েযন্আমােদরেক্্ার্শাসনবযব�ার্ৈসনয্হবার্্াওফীক্দান্
কেরনদ্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালা েযন্আমােদর্গনাহ  মাফ্কেরন এবং্শ�ু্্ার্জনযই্আমােদর্

সকল্ ‘আমাল্করার্্াওফীক্দান্কেরন। আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালা েযন্এই্বই-এর্েলখকেক্
উতম্�ি্দান্দান্কেরনদ্(আমীন) 

আপনার ইসলােমর ভাই 
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েলখেকর কথা 

 

ি�য় ইসলােমর িাই ও েবােনরা 

আশা কির এই বই পাঠর্ অব�ায় আপনার শরীর সু� ও ঈমান মজবু্ রেয়েছ। ্াওহীদলু হািকিময়যাহ -এর উপর 

ইংেরজীে্ বই না থাকার কারেণ এই িবষেয়র উপর বযাপক গেবষণা একটু গিছেয় �কাশ করা অ্যাবশযকীয় হেয় 

দাঁিড়েয়িছল। আমরা আেরাও েশাকাহ্ িছলাম এ কারেণ েয, এ িবষয়ির উপর েযরপ মনেযাগ েদওয়ার কথা, ্া 

শাইখগণ, ’আিলমগণ, মসিজদ কিম  ও সা�ারণ মুসিলমগণ েদন না। 

 একই্ সােথ,্ এই্ উ�াহর্ সমসযা্ ও্ ্ােদর্ কাযরকর্ সমা�ান্ িনেয়্আেলাচনা্ করার্ বযাপাের্
ব র্ মান্ উলামা্ সমাজ্ ও্ ্ােদর্ অনুসারীেদর্ বযপক্অিনহা্ েদেখ্ ব র্ মােনর্ সবেচেয়্ িব্িকর ্্
িবষয়্- ‘শািরয়াহ্ও্্ার্�েয়াগ্প�ি্’ এর্উপর্একি্ িনগগ্্ািাক্গেবষণা্ল ্রচনা্
�কাশ্করার্�েয়াজনীয়্া্অ্য�্জররী ও্সমেয়াপেযাগী্বেল্আমােদর্কােছ্অনুিূ্্হল।  

এই বইির �ারণা আেস যখন আিম একজন ইিজপিসয়ান (িমশরীয়) শাইেখর সােথ একি িব্েকর  অংশ�হণ 

কেরিছলাম। শাইখ যুি� েদখােলন েয, ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ  একি িবদ‘আহ  এবং মুসিলমেদর উিচৎ 

ইসলােমর পাঁচি �ে� মনেযাগ েদওয়া। দিুর াগযবশ্, শাইখ ও ্ার অনুসারীগণ ্ােদর িুল সংেশা�ন কের 

েদওয়ার েকান সুেযাগ আমােদরেক েদন িন। �কৃ্পে� ্ারা আমােদর �ে�র উতর িদে্ অ ীকার কেরিছল এবং 

আমােদর �্াির্ করে্ েচেয়িছল। আ�াহ  ্ােদরেক িহদায়া্ করন এবং ্ােদর এ শয়্ািনেক েসসব িাই ও্

েবানেদর েথেক দেূর রাখুন যারা আ�াহ র জনয কাজ করে্ চায়। শারী‘য়াহ হািরেয় যাবার পর েথেক এই উ�াহ
এ্ই অক�নীয়্আঘাে্র স�ুখীন হেয়েছ েয, েসই মসুিলম েয িদেকই ্াকায়, েস শ� ু েদেখ ন্ুন িবশংৃখলা 

মাথাচারা িদেয় উঠেছ। 

আমােদর যুেগ দনূতি্বাজ শাসেকরা ্ােদর �ারন �ম্া পযর� মুসিলম উ�াে্র র�পান কের আজ পিরপূণর ও 

েশষ সীমায় িগেয় েপৗেছেছ। ্ারা মুসিলম জাি্সমূেহর �াকৃি্ক স�দ ও স�িত লু�ন ও অপবযবহার কেরেছ। 
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আমােদর উ�াে্র খুিলর উপর ্ারা ্ােদর রাজে�র �াপনা গেড়েছ। আমােদর মানুষেদর হাড়েক ্ারা গাডর ার 

িহেসেব আর িপলার িহেসেব বযবহার কেরেছ, যা ্ােদর �াসাদ ও িবনসমূহেক দাঁড় কিরেয় রােখ। 

যখন এসব অ্যাচারী শাসেকরা মারা যায়, ্ারা ্ােদর রাজ� ্ােদর স�ানেদর হাে্ িদেয় যায় এবং এিােব 

‘মু�’ এবং ‘েডেমা�ািক’ �জা্�েক রাজে� পিরণ্ কের। এসব মানুষ এবং ্ােদর  জা্ীয়েদর �ৃি্ েথেক 

শারী‘য়াহ মুেছ েগেছ। 

শ�ুমা�  �ােন্পার�ম্ও্েহদােয়্্�া�্’আিলমগণ এবং ্ােদর সােথ মজুািহ�ীন ্ােদর জীবনেক িবসজর ন্

িদে্ রািজ্হেয়েছন শারী‘য়াহ-এর িালবাসা ও এর �েয়ােগর আকাং�ােক মানুেষর মেন পুনদত� করার জনয। 

ইনশাআ�াহ , এই বইিে্ আমরা পূবরব্ত্এবং্ব র্ মান ’আিলমেদর মে�য স�কর  ৈ্রী করার জনয েচ�া 

কেরিছ, কুর ও যারা এেক সমথরন কের ্ােদরেক উে�শয কের। 

্াওহীেদর (আল-হািকিময়যাহ ) এর্জনয্ব র্ মান্সমেয়্ েয্সং�াম্চলেছ্্া আমােদর জনয অ্য� 

গর�পূণর। শারী‘য়াহ সব রকেমর ্াওহীদ ও ্াওহীেদর প্াকাবাহী মানুেষর র�ক  রপ কাজ কের। শারী‘য়াহ 

হািরেয় যাওয়ার ফল রপ আজেক আমরা আমােদর মে�য যা েদিখ ্া্হে�ঃ  স�িত, আদশর, পািরবািরক জীবেন 

িবেিদ-িবিাজন এবং হারাম ও শয়্ািন কােজর হারবৃি� েযমনঃ েহােমােস�য়ুািল  (সমকামী্া), িজনা 

(বযািিচার), সুদ ই্যািদ। 

 পাঠেকর্কথা্এবং কাজ্উিেয়ই্েযন্সুরি�্্হয়্েস্জনয্এখােন্আমরা্আ�াহর্ই�ায়্যেথ�্
পিরমােন্দািলেলর স�ােরর সি�েবষ্ঘিেয়িছ েযন্্া অ�কারা�� অ্যাচারী নাইটস (েযা�া) ও ্ােদর 

উলামােদর (যারা আহলুস  সু�াহ  ওয়াল জামা‘আহ  এর ঐকম্যেক িন�ি ও পিরবি র্ ্ কের িদে্ চায়) িবরে� 

্রবারী ও ঢাল রপ হয়। 

েয মূলনীি্গেলা আমরা ব র্ মান মুসিলমেদর জনয সবেচেয় গর�পূণর েপেয়িছ েসগেলা হল,  শারী‘য়াহ্িবহীন 

পৃিথবীর বা�ব্া এবং এটা েয েরাগ ও অসু�্ার ম�য িদেয় যাে� ্া। েয্িবষয়গেলা অবশযই পির�ার িােব্
বযাখযা করে্ হেব ্া হল, শারী‘য়াহ ও মানুেষর স�কর  এবং েসই সােথ েকন শারী‘য়াহ-েক অনয সবিকছুর উপর 

অবশযই ক্ৃর � করে্ হেব ্ার কারণসমূহ ও শারী‘য়াহ ্যাগ করার পিরণি্। 

স�ি্ একটা িব্কর  হেয়িছল শারী‘য়াহ িনেয়, েযখােন েশষ পযর� শারী‘য়াহেক েডেমাে�িসর (গণ্�) ্ুলনায় 

বাি্ল বেল েঘাষণা করা হল। েসখােন মুসিলম সমােজর অেনেক িছল যােদরেক িনরীহিােব ফাঁেদ েফলা হেয়িছল 

েডেমাে�িক (গণ্�) প�ি্ে্।  এই্বইি্ইনশাআ�াহ্পাঠকেদর্কােছ্বযাখযা্কের্িদেব্েয্এই্
সব্মানষুেদর্স�েকর ্েকমন্�ারণা্েপাষণ করে্্হেব এবং েসই সােথ মসুিলমেদর েডেমাে�িসর (গণ্�) 

িবষয়ি্িকিােব্িনয়�ণ ও্উপ�াপন করে্্হেব। 
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্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ  িক? এটা িক একি িবদ‘আহ ? সাহাবীগণ শারী‘য়াহ-এর �েয়াগ স�েকর  িক বেলিছেলন? 

েকন হািকিময়যাহ  গর�পূণর? এই বইি পড়ার মা�যেম অেনক �ে�র সােথ এই ��গেলার উতর েদওয়া হেব এবং 

ইনশাআ�াহ  পাঠক শারী‘য়াহ ও এর �েয়ােগর  � গর� উপলি� করেবন। 

পিরেশেষ, আমরা ্াওহীেদর িবশ� শাইখেদর িবেশষ কৃ্�্া জানাে্ চাই, আমােদর সমেয়র িবদ‘আহ  এর 

িবরে� সি্যকােরর ্রবারী ্ুেল �রার জনয। 

এই ’আিলমগণ , যােদর আমরা উে�খ কির, ্ােদর স�েকর  আ�াহ র বণরনা হলঃ 

 

“ম ু’িমনেদর মে�য  ক্ক  পরুষ  এমনও আেছ  যারা  আ�াহ র সােথ  কৃ্  ্ােদর  অ�ীকার পণূর কেরেছ ; 

্ােদর মে�য  েকউ  েকউ  শাহাদা্বরণ  কেরেছ  এবং েকউ  েকউ  �্ী�ায়  রেয়েছ। ্ারা   ীয়  সংক�  

একটুও  পিরব র্ ন  কেরিন।”                                                               -সরূা  আল -আহযাবঃ ২৩ 

 

্াওহীেদর ’আিলমগণ  েযমনঃ আল ‘আ�ামাহ  মুহা�াদ ইব ন ইবরহীম, আল ‘আ�ামাহ  মুহা�াদ আল আমীন আশ -
শানি�্ী, আল ‘আ�ামাহ  মুহা�াদ শািকর এবং ্ার িাই ‘আ�ামাহ মাহমুদ শািকর, শাইখ সািয়যদ �ুতব, শাইখ 

‘আ�ু�াহ  ‘আয যাম এবং শাইখ হাসান আল বা�া (رحمه هللا), এবং েসসব ’আিলমগণ যারা আজ জীিব্, যারা আজ 

িজহােদর উপ�াপক েযমনঃ শাইখ ‘উমার ‘আ�ুর  রহমান,্এছাড়াও হাজােরা শাইখ এবং ইলেমর ছা�গণ যারা 
আজ ‘আরব উপ�ীপসমূেহ ব�ী, যারা শারী‘য়াহ এর �েয়ােগর জনয সবরাাক �েচ�া করেছ, এবং মুজািহ�ীন, শাইখ 

উসামা ইবন লািদন0F

[১], আবু মুহা�াদ আল-মা�িদসী এবং আেরাও অেনেক (হািফজাহমু�াহ ), আমরা ্ােদর 

কৃ্�্া জানাই এবং ্ােদর স�ান কির ্ােদর ্াওহীেদর বযাপাের এরপ অব�ােনর জনয। আমরা আ�াহ  

র�ুল ‘ইয যা্ এর কােছ দ‘ুয়া কির েযন ্ােদরেক জা�াে্র সেবরাা �ান েদওয়া হয়। 

                                                           
[১] ১৯৯৯্এর্�ীে�্এই্বইি্স�ািদ্্হয়, যখন্এই্ িসংহপুরষ্জীিব্্িছেলন্এবং্আেমিরকা্ও্্ার্ িম�েদর্
িবরে�্ র�নাাক্ িজহােদ্ িল�্ িছেলনদ্ ২০১১্ সােল্আেমিরকার্ েসনাবািহনীর্ �ারা্ শাইখ্ শাহাদা্্ বরণ্কেরনদ্
আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলা্েযন্্ােক্�মা্কেরন্এবং্্ােক্শাহীদ্িহেসেব �বূল্কেরনদ্আমীনদ্্ার্সাহিসক্া, 
বীর�, িবচ�ণ্া, িবনয়, উ�াহ -এর্�ি্্দয়াশীল্া,  �িািষ্া্ই্যািদ্ৈবিশে�যর্সমসেয়্ি্িন্িছেলন্একজন্অসা�ারণ্
বযি��, যা্এমনিক্কুফ্াররাও্ ীকার্করে্্বা�য্হ্দ 
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সবেশেষ, আিম সব িাইেদরেক কৃ্�্া জানাে্ চাই এই বইি সংকলন করার ে�ে� ্ােদর কেঠার �েচ�া ও 

পির�েমর জনয। 

আ�াহ  েযন আমােদর কাজ, �েচ�া �বূল কেরন এবং শ�ু ্ার জনযই আমােদর িনয়যাহ -েক ি�র কের েদন। আ�াহ  
েযন আমােদর িনয়যাহ -েক ্ার জনযই ি�র কের েদন, আমােদর দবূরল্া দরূ কের েদন এবং ্ার জনয আমােদরেক 

পর�েরর সাহাযযকারী বািনেয় েদন। আমীন 

আপনার ইসলােমর ভাই, 

আবূ হামযা 
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সূচনা 
সকল �শংসা শ�ুমা� আ�াহ র জনয, আমরা ্ার �শংসা কির, ্ার কােছ সাহাযয �াথরনা কির, আমরা ্ার কােছ 

�মা �াথরনা কির এবং ্ার কােছ আমরা আ�য় �াথরনা কির আমােদর নাুস ও ‘আমােলর খারািব েথেক। যােক 

ি্িন িহদায়া্ কেরন ্ােক েকউ পথ�� করে্ পাের না, আর যােক ি্িন পথ�� কেরন ্ােক েকউ িহদায়া্ 

করে্ পাের না। 

আমরা সা�য েদই েয, আ�াহ  ছাড়া ‘ইবাদাে্র েযাগয েকান ইলাহ  েনই, ি্িন এক এবং ্ার েকান শরীক েনই এবং 

মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص ্াঁর বা�া ও রসূল। সেবরাতম কথা হল আ�াহ র িক্াব এবং সেবরাতম িহদায়া্ হল মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص এর 

�দিশর্ পথ। 

 �ীেনর মে�য সবেচেয় িনকৃ� কাজ হল নবয আিব�ৃ্ ‘ইবাদা্; সকল নবয আিব�ৃ্ ‘ইবাদা্ই িবদ‘আহ , সকল 

িবদ‘আহ -ই পথ��্া এবং সকল পথ��্া জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। 

 

“ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আ�াহ েক  িয়  কর এবং সিক  কথা  বল। আ�াহ  ে্াম ােদর 

কমরসম হূেক  সংেশা�ন  করেবন  এবং ে্াম ােদর  গনাহ  �মা  করেবন। আর েয  েকউ  আ�াহ  এবং ্ার 

রসেূলর আনুগ্য  কের, েস  ে্া  মহা  সাফলয  লাি  কেরেছ।”-সরূা  আল -আহযাবঃ ৭০-৭১ 

 

“ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আ�াহ েক  িয়  কর এবং স্যবাদীেদর  সাথী হেয়  যাও। মদীনাবাসী  
ও  ্ােদর  পা�রব্ত মরবাসীেদর পে�  সমীিচন  নয়  আ�াহ র রসেূলর স�  ্যাগ  কের িপছেন  েথ েক  

যাওয়া  এবং রসেূলর জীবেনর েচেয়  িনেজ েদর জীবনেক  ি�য়  মেন  করা। এ  কারেণ  েয , আ�াহ র রা�ায়  

্ােদর েয  িপপাসা , �াি�  ও  �ু�া  ি�� কের  এবং ্ােদর এমন  পদে�প  যা  কািফরেদর ে�াে�র উে�ক  

কের, আর শ�প�  েথ েক  ্ারা  যা  িকছু  �া�  হয় , ্ার �ি্ির িবিনম েয়  ্ােদর জনয  একি  েনক  

‘আমাল  িলখা  হয়। িন�য়ই  আ�াহ  েনককারেদর  �মফল  িবন� কেরন  না।”                                                               

-সরূা  আত-্াওবাহঃ ১১৯-১২০ 
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শারী‘য়াহ বয্ী্ পিৃথবীর অব�া 
 

আজ েয পৃিথবীে্ আমরা সবাই বাস করিছ, ্া  সেবরাা মা�ার িবশৃংখলার ম�য িদেয় যাে�। িদগে� ্াকােল্

েদখে্্পাই আমরা আমােদর িিবষযৎ স�েকর  অিনি�্। েকউ বেলেছন েয, পিৃথবী �মব�রমান জনসংখযা 

�ারন করে্ পারেছ না। অনযরা বলেছন েয, চাষেযাগয জিম অ�্ুল, যার ফেল বযাপক আকােরর খাদযািাব 

অেনক েদেশর জনয অিনবাযর। এই কারেণ এবং অনযানয কারেণ িবিি� েদশ জিম দখল ও সীমানা িব্েকর র জনয 

যু� েঘাষণা করেছ। আর্েসই্সমেয় অনযানয েদশ পালরােমেমর িনরাপতার মে�য বেস এসব যেু�র অেথরর েযাগান 

িদে� এবং এই্যুে�্িনেজেদর অব�ান্ৈ্রীর্জনয্�ি্েযািগ্া করেছ। যিদ আমরা েকান সংবাদপ� 

পিড়, আমােদরেক বলা হয় েয, একি যু� শর হেয়েছ, হয় ্া জিমর িব্কর , খাদয, পািন এবং মানুেষর েমৗিলক 

অি�কার এর্জনয। 

শারী‘য়াহ এর অনুপি�ি্ে্ পৃিথবীর সমসযাগেলােক িনে�র পেয়মগেলাে্ সারাংশ করা হলঃ 

১। �াকৃি্ক স�দ, যা মারাাক হাের েিাগ করা হে� এবং অপবযবহার করা হে�। 

২। কািফরেদর আ�জর াি্ক আইন পৃিথবীে্ �েয়াগ করা হেয়েছ, েযমনঃ কযািপটািলজম, েসাসযািলজম, 

কিমউিনজম এবং অনযানয। এই আইনগেলা সমােজর অিিজা্ ে�নীর েলাকেদর �ারা ৈ্রী হয় ্ােদর িনেজেদর 

সুিব�ার জনয এবং ্ারা েযন িচরকাল েসই অব�ােন থােক ্া িনি�্ করার্জনয। 

৩। দষূণ একি গর�পূণর সমসযা, েযেহ্ু �ি্কর িবষা� পদাথর মািে্ �েবশ কের এবং বায়ুম�েলর সােথ িমেশ 

যায়। এই্�ারাবািহক্ায় পািন সরবরাহ এবং মানুেষর খাদযচ� এখন দিূষ্। 

৪। পৃিথবীর িবিি� অংেশ খাদয এখন দলুরি, এমনিক এমন সব অংেশও েযখােন হাজার বছর �ের শষয পাওয়া েয্, 

িক� এখন মাি ছাড়া েসখান েথেক আর িকছুই পাওয়া যায় না। ্াছাড়াও, েযেহ্ু নগরায়েনর হার বৃি� পাে� 

এবং বযাপক হাের �াময স�দায় িবলু� হে�, খােদযাৎপাদেনর হার উঁচু মা�ায় �াস পাে�। এরই ফলাফল রপ, 

পৃিথবীর িবিি� শহরা�েল খাদয ঘাটি্ একি  ািািবক ঘটনা। 

৫।  �ারাবািহক যু� পৃিথবীর পৃ�েক একি �ায়ী যু� ময়দােন পিরণ্ কেরেছ। যুে�র এলাকাগেলাে্্
অিবে�াির্ িমসাইল এবং েবামা, িবষা� গযােসর েগালা, লযা�-মাইন  েফেল্যাওয়া্হয়,্বা্িুেল্রেয়্

যায় । জাি্সংেঘর িহেসব অনুসাের আজ আফগািন�ােন রািশয়ার বযথর হামলার ফলাফল রপ ৬ লােখরও েবশী 

লযা�-মাইন রেয়েছ। অেনক হাজােরা মানুষ িবেশষ কের িশশরা আহ্ ও িনহ্ হে�। 

৬। যুে�র ফলাফল রপ দিুির �, মহামারী বযাি�, জয়ুা, মদ, �াগেসর অপবযবহার েযমন্হে�, অেনক নারী ও্
িশশরা্গৃহহীন্হেয়্পেড়েছদ এসব দবূরল ও �ি্িনয়্ অ্যাচাির্ মানষুগেলা সদুিিিতক প�ি্, পি্্াবিৃত, 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

15 

�াগ স ও অনযানয শয়্ানী কােজর িশকার হে�। �কৃ্পে�, পি্্াবৃিত, অ�ীল্া, েযৗন বযাি� এবং আাহ্যার 

হার িব�বযাপী বৃি� পাে�। 

৭। েজেনিক ইি�িনয়ািরং এখন্িব�ােনর্সবেচেয়্আি�প্য্িব�ারকারী্একি্শাখা, কৃিষকােজর পশ, 

চাষেযাগয শষয, ঔষ� এবং মানব অ�-�্� আজ িব�ােনর অপবযবহােরর িশকার। আমােদর স�ূনর অি�� 

�ায়ীিােব পিরবি র্ ্ করা হেয়েছ এবং আমােদর জীবন-প�ি্ ও মানব �কৃি্ আজ ে�ািনং ও িডএনএ �যুি�র 

হমিকর মুেখ। 

১। �াকৃি্ক স�েদর অপবযবহার 

আমােদর ৈদনি�ন জীবেনর অেনক �েয়াজনীয় িজিনস আজ আমরা আমােদর্�াপয্িহেসেব  �েরই্িনেয়িছ। 
আর্্া এজনয নয় েয, আমরা জীবন িনেয় স�� অথবা আমরা জীবন অেনক িালই পিরচািল্ করিছ। বরং, 

�কৃ্পে� যারা আমােদর িশ�াবযব�ার ক্ৃর ে� আেছ ্ারাই আমােদর অকৃ্� িােব ��্ কেরেছ। আমরা 
�াকৃি্ক স�দ বযবহার কির, অপবযবহার কির, আ�াহ র অি�কােরর কথা িচ�া না কেরই, অনযানযেদর 

অি�কােরর কথা িচ�া না কের, আর পৃিথবীর অি�কার/হা�্ -এর কথা ে্া েমােটও নয়। 

খাদয, পািন, খিনজ পদাথর এবং জীবা� ে্ল---এগেলার স�ূনর অপবযবহার করা হে�। 

১ম �স�ঃ মানুষ �ি্িদন িবশাল পিরমােণর খাবার �হণ কের। িক�, এর েচেয়ও েবশী পিরমােণর খাবার অপচয় 

কের বযি�গ্িােব, ের�ুেরেম, েহােটেল, বাসগৃেহ, খামাের এবং িবিি� উৎপাদনকারী েকা�ানীে্। একি সহজ 

উদাহরণ হল মযাকেডানা�স ের�ুেরেমর �ারা, যারা ্ােদর িবিৎস েচহারা িবে�র সব েদেশই ফুিেয় ্ুেলেছ। 

মযাকেডানা�স �ি্িদন িবশাল পিরমােণর খাবার েফেল েদয়, যা রা�ার পর অি্ির� েথেক যায়। িকছু হয়্ 

চযাির /দান ও ঘরহীন মানষুেদর েদওয়া হয়, িক� অি�কাংশই েফেল েদওয়া হয়। ্ার সােথ েযাগ হয় অনযানয 

খােদযাৎপাদন-েকা�ানীগেলার েফেল েদওয়া খাবার। পরব্তে্ এগেলা আবজর নার েকা�ানীগেলার �ারা সার 

অথবা পশর খাদয িহেসেব অথবা মাি িরার কােজ বযবব্ হয়। এিােব, লাখ লাখ টন খাবার িব�বযাপী �ংস 

হে�, যিদও লাখ লাখ মানষু হয় িনয়িম্ খাবার েথেক বি�্ অথবা পুি�হীন্ায় িুগেছ। অেনক িবশাল 

বািনিজযক খাদয উৎপাদনকারী েকা�ানীগেলার িনয়ম হল, ্ারা অি্ির� খাদয েফেল েদয়, েযেহ্ু ্ারা 

অি্ির� খাবার িবনামূেলয িব্রণেক বািনিজযকিােব লািজনক বেল িব�াস কের না। �কৃ্পে�, িবিি� 

পা�াে্যর েদেশ এবং িবেশষিােব ইউেরােপ িকছু নাম েযমনঃ বাটার মাউেমইন, িম� েলই স এবং ে�ইন 

মাউেমইন- ই্যািদ খুবই পিরিচ্। অি্ির� খােদযাৎপাদেনর ফলাফল রপ জেম থাকা দ�ু, ময়দা, মাখন, িচজ- 

ই্যািদ েবাঝাে্ এই নামগেলা বযবহার করা হয়, যা  � মূেলয িব�য় অথবা দির� জাি্সমূেহ িবনামূেলয িব্রণ 

না কের বরং বছরেশেষ �ংস কের েদওয়া হয়। পা�াে্যর অথরনীি্িবদ-রা যুি� েদখায় েয, এসব খাদয �ংেসর 

মা�যেম আিথরক মােকর েটর্ি�্াব�া্বজায় থােক এবং আসেল অথর্নি্ক বৃি� র�া হয়। অথচ এসব প�ি্ 

�কৃ্পে� লাখ লাখ মানুেষর মৃ্ুয েডেক আেন। 
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এিােব, ্ােদর েলাি ্ােদর িবেবক-বুি�র আকাশেক েমেঘর ম্ েঢেক েফেলেছ, যার ফেল ্ারা েবােঝ না েয, 

্ারা িবশাল পিরমােণর খাবার েকান কারণ ছাড়া ন� করেছ। এই অপচয় শ�ু খােদযর ে�ে�ই নয়, বরং 

আকষরনীয় পযােকিজং এর িপেছও �চুর অপচয় হয়। লােখা একেরর গাছ �ংস করা হয়, েযন পযােকিজং এর কাগজ 

পাওয়া যায় এবং েসই সােথ লােখা একেরর গাছপালার জিম �ংস করা হয়, েযন ্ারা ্ােদর ‘িবফ বাগরার’ এর 

েদাকান-পাটেক আেরাও �সাির্ করে্ পাের। 

২য় �স�ঃ িবিি� উপােয় আমােদর �ারা পািনর অপচয় ঘেট। খুব সা�ারণ কাজ েযমন দাঁ্ �াশ করা েথেক শর 

কের েগাসল করার ে�ে� িবশাল পিরমােণর পািনর অপচয় করা হয়। অথচ এখােন এক বালি্ পািনই যেথ�। 

অেনক কল-কারখানা ্ােদর বজর য পদাথর নদী ও সমুে� েফেল েদয়, েযগেলা অি্ উা পযরােয়র িবষা� পদাথর সমৃ� 

হেয় থােক। এর চরমমা�া েদখা যায় অি�য়াে্, েযখােন ৪০,০০০ গযালন সায়ানাইড (একি িবষা� েকিমকযাল যা 
অি্ অ� েডাজ েখেলও ্া মৃ্ুযর জনয যেথ�) মাইিনং এর জনয বযবহার করা হয়, েযন িূপৃ� েথেক ্ারা েসানা ও 

রপা উতলন করে্ পাের, ্া অমনেযাগীিােব িলক হেয় যায় ডানুব নদীে্। 

অেনক সংখযা লঘুর অমনেযাগী্ার কারেণ ্ার ফল েিাগ করে্ হেব অেনক সংখযক মানুেষর, যারা ডানুব নদীর 

কােছ বসবাস কের। ডানুব নদীর আেসপােশর মানুষেক টযাংকার কের পািন েপৗছােনা হয়। নদীিে্  উি�দ্ও্

�ানীর শ্ �জাি্ আজ িবলুি�র পেথ। আর যিদ িবষা� পািন �শর করা হয়, ্েব ্া ্ৎ�নাৎ �েল যায়। 

১৯৯২ সােল ি�েটইেন আিব�ৃ্ হয় েয, ইউেক-এর নদীসমূেহ দষূেণর ফেল িকছু মাছ এখন অনুবরর, েযখােন আেরাও 

িকছু মাছ েহওমাে�রাডাইট ( পুং এবং �ী উিয় ৈবিশে�যর অি�কারী)। �শা� মহাসাগের লাখ লাখ টন িবষা� ও 

বজর য পদাথর �বািহ্ করা হয়। পৃিথবীর িবিি� উপকল েরখায় পািন এ্ িবষা� েয, সাঁ্ার কাটাই িবপিনক, 

পান করা ে্া দেূরর কথা। এসব ঘটনা শ�ু এজনযই ঘটেছ কারণ পািন ও ্ার উপি�ি্েক অবেহলার দিৃ�ে্ েদখা 

হয়। 

৩য় �স�ঃ এই সমসযাি উপের উে�িখ্ অনযসব সমসযােক অ�িুর � কের। আমােদর �াকৃি্ক স�েদর ব র্ মান 

অব�া এমন দাঁিড়েয়েছ, যা আমােদরেক জীবা� ে্েলর িবক� খুঁজে্ বা�য করেছ। এসব স�েদর অপবযবহার ও 

দখল উিনশ্শ্েকর এর শর েথেক যা এখনও থােমিন। আথর-�া� (িূ-্ল) েথেক েসানা ও রপা উতলেনর 

ফেল িবিি� কযাটাািফক-িডজা�ার/িয়াবহ-িবপযরয় (েযমনঃ ডানুব নদী) হে�। একবার যখন েসানা, রপা, িন, 

িজংক ই্যািদ ্ুেল েফলা হয়, এরপর েসই �ােন িবশাল গে র্ র সৃি� হয়। পাথর ও মািেক �ের রাখার জনয েসই 

�ােন আর িকছুই থােক না, যার ফেল �কৃ্ আথর-�া� (িূ-্ল) দবূরল হেয় পেড়। ফেল েটকেটািনক মুিেমম বৃি� 

পায় এবং েযসব �ােন আেগ লযা�-�াইড (িূিম্�স) ও িূিমকে�র কথা েশানা েয্ না, এমন সব �ােনর মানষু 

আজ এসব �াকৃি্ক দেুযরাগ �ারা আ�া�। 

পৃিথবীর মাির অপবযবহার করা হে�। একি জিমে্ িনিদর� পিরমাণ চাষাবােদর পর এর েকান িব�ােমর সু্েযাগ 

না িদেয় এর চরম সীমা পযর� চাষাবাদ করা হে�, য্�ণ না েসই জিমি ্ার সম� পুি� হািরেয় েফেল। যার ফেল 

এসব জিমর মাি কিন হেয় পড়েছ এবং অনুবরর হেয় যাে�। এই �ি�য়ািেক �ীর গি্র করার জনয আেরাও 
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েবশী পিরমােণ সার ও েকিমেকল েযাগ করা হয়। যার ফেল দষূণ বৃি� পাে� এবং মাির সা�ারণ িনয়ম-চ� 

�ি্�� হে�। 

জীবা� ে্েলর উৎপাদন বৃি�র জনয �্ গি্ে্ খনন ও ক র্ ন চলেছ। যা �ামযা�ল, সমু�পৃ� ও 

আবহাওয়াম�লীর �ায়ী �ি্ সা�ন করেছ। 

িবক� শি�র উৎস েযমনঃ পািন শি�, েসৗর শি�, বায় ুশি�, িবদযুৎ শি� ই্যািদও আেছ। িক� েপে�া-ডলার ও 

�ক-মােকর ট এগেলার বযাপক বযবহাের �ি্ব�ক্া সৃি� কের। 

২। আ�জর াি্ক আইনসমূহ 

অ� িকছু সংখযক মানুেষর �ারা আ�জর াি্ক আইন রিচ্ হয়, িক� ্া সম� িবে�র মানুেষর জীবেনর উপর 

�িাব েফেল। কারণ এটা ক্ৃর ে� থাকা মানুেষর করা আইন, যা সংরি�্ ে�ণীর (শাসক, িশে�র মািলক, �নী 

বযবসায়ী) পে� দষূণকমর ও পিৃথবীর স�েদর �ংস সা�ন স�ব কের ্ুেল। �কৃ্পে�, বযি�গ্িােব েকউ দষূণ 

ব� করে্ চাইেল ্ােক এযাের� করা হয় এবং িবিি� রকেমর অপরাে�র দােয় শািমল করা হয়। উদাহরণ রপ, 

‘ে�� েিসল’-এর িবষা� বজর য পদাথর ‘নথর সী’-ে্ েফলা ব� করার েচ�া করার জনয এনিাইরনেমম (পিরেবশ) 

ে�সার �প ‘�ীন িপস’ এর �ি্বাদীেদরেক এযাের� করা হয় এবং ব�ী করা হয়। চরম িকছু ে�ে�, এসব 

িবেবকবান �ি্বাদী ও িব�ানীগণ---হয়্ ্ারা আেগই অবসর �হণ কেরেছন; এেদরেক মৃ্ পাওয়া যায় 

রহসযময় অব�ায়। এসব আইেন ি্নি িবষয় �ি্য়মানঃ 

১। েযসব আইন  িকছু  িনিদর � �রেনর িাবাদশর েথ েক  আেস , েযমন  েসাসযা িলজম , কযািপটা িলজম , 

কিমউিনজম , েডেম াে�িস  ই্যা িদ। 

মানুেষর্কামনা-বাসনা্েথেক্�সূ্ এসব আইন পৃিথবীে্ িবশাল দেূির াগ বেয় এেনেছ। এই েছা� নীল �হি 

মানুেষর হাে্ েয পিরমাণ অশাি�র িশকার হেয়েছ, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার অনয েকান সৃি�র �ারা ্া হয়িন। 

রাজযিিিতক ে�ইট্(সা�াজয) ও সাংিব�ািনক ে�ইট্(সা�াজয)সমেূহর ম�যকার �ে�র মা�যেম �থম িব�যেু�র 

সূ�পা্ হয়। কিমউিন�রাও এ যুে� উে�খেযাগয িূিমকা পালন কের, েযেহ্ু েসাসযািলজম ্খন িব�মে� পা 

েরেখেছ। এই যু�গেলা ‘ে�� ওয়ারেফয়ার’ এর ৈবিশ�য পূরণ কেরেছ, েযখােন িবশাল সংখযক মানুষ িনহ্ ও 

আহ্-প� ুহয়, এমনিক েযসব ৈসনয ঘের িফেরিছল, ্ারাও স�ূনররেপ মানিসকিােব সু� হয়িন। এই িবপযরেয়র 

ফল রপ ৩,৭০,০০০০০ জন মানুষ িনহ্ হয়, যার েবশীর িাগই কবের েগল এর চাইে্ও বড় অ্যাচােরর 

স�ুখীন হে্। একপে� জামরািনর �ী�ান িিিতক জা্ীয়্াবাদী েসাসযািলজম, ইটািলর ফযািসজম, জাপােনর 

বুি�� িিিতক ফযািসজম, আর অপর পে� েডেমাে�িক ও েসাসযািল� �শাসন-প�ি্র মে�য ্ী� �� েথেক 

সূ�পা্ ঘেট ি�্ীয় িব�যুে�র। 
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এসব িহং� �শাসন �ারা শ�ু ি�্ীয় িব�যুে�র ম্ িয়াবহ িবপযরয়ই আেসিন। বরং ্ার ফলাফলও িছল 

একইরকম িয়াবহ। �ি্ বি�শজন ে�� মানুেষর মে�য িছল একজন মৃ্, �ি্ েচৗষি�জন জামরােনর মে�য 

একজনেক হ্যা করা হেয়িছল। িব�বযাপী মৃে্র সংখযা বাড়ে্ বাড়ে্ ্া িগেয় দাঁড়ায় ৫,৫০,০০০০০ জেন। আর 

্া িকেসর জনয? যুে�র েশেষ মানুষ দির�ই েথেক েগল এবং অনাহাের িদন কাটাে্ লাগল, েকােলানাইেজশন 

�েজ� �ি�য়া�ীন থাকল, আর েযসব েদশ যুে� অংশ�হণ করিছল না, েসগেলােক �িশ�ণ ও মৃে্র িশিবর 

িহেসেব বযবহার করা হেয়িছল। িবিি� েদেশর অথর্নি্ক দেুির াগ ্খনও বযাপক আকাের িছল, েযমন েকািরয়া, 

যার �াকৃি্ক স�দ জাপািনজেদর েশাষেণ শিকেয় িগেয়িছল। 

জাপােনর ি�্ীয়িব�যুে� পরাজেয়র পর এ্ �্ উ�ি্র িপছেন সবেচেয় বড় কারণগেলার একি হল, 

েকািরয়ােক একি আবজর নার পা� িহেসেব বযবহার করা। অথর্নি্ক উ�ি্ জাপােনর িদেক �বািহ্ করা 

হেয়িছল এবং জাপান ্া েথেক বযাপকিােব লািবান হেয়িছল। শ�ু েকািরয়াই নয়, এ যুে�র ম�য িদেয় িবিি� 

জাি্ বিহরাগ্ েশাষেণর িশকার হয়। যুে� বযবব্ পুরােনা বাংকার েফেল রাখা হেয়েছ, যা েথেক আজও মানুষ 

িবে�ারেণর িশকার হয়। িরিফউজীরা হ�দ� হেয় শহর েথেক শহর, েদশ েথেক েদশ ছুটে্ বা�য হয়। কারণ 

�ম্াশীলেদর ন্ুন সীমােরখা ও েদশ অংকেনর ফেল ্ােদর িনেজেদর জায়গায় ্ােদর ঘুমােনার জায়গাও িছল 

না। িকছু েদশ একে� িবলু� হেয় িগেয়িছল, যখন অনয িকছু েদশ সৃি� করা হল এবং আেরাও অেনক েদশ বৃহতর 

আ�জর াি্ক অ্যাচারীেদর ক্ৃর ে� েথেক েগল। 

২। েযসব আইন  �ীন  ও  েসকলার আইেনর িম�ন  

মুসিলম েদশগেলাে্ আজ আমােদর েয শাসন পিরচালনার আইন আেছ ্া ইসলািমক আইন ও েসকলাির� 

কািফরেদর আইেনর একি িমিল্ রপ। এই বযাপারি মুসিলমেদর মেন ইসলােমর �কৃ্ রপ স�েকর  িব�াি� ৈ্রী 

কেরেছ। ইসলািমক আইনেক েঢেক ইসলােমর বদেল িবেদশী আইনেক ইসলােমর নােম চালােনা হে�। সা�ারণ মানুষ 

িকছু মুসিলম-েদেশ েদখে্্পায় েয, েসখােন চুির করেল হা্ েকেট েদওয়া হে�। আবার েসই একই েদেশ 

’আিলমগণ  সুদিিিতক ঋেণর অনুমি্ �দান করেছ। ফেল মানুষ িাবে্ বেস, ‘সুদ িক হালাল?’ এই িচ�া 

অি্�ম কেরই েস ্ৃি� সহকাের সুেদ জিড়েয় যায়, েযেহ্ু ইসলােমর ’আিলমগণ -এর অনমুি্ িদেয়েছন। েযেহ্ু, 

এসব মানুষ অেনক দির�, ্ারা বুেঝ না েয, েযেকান বড় পিরমােণর ঋণ যা ্ারা েনয়, ্ার বদেল েস পিরমাণ 

অথর ও ্ার সুদ পিরেশা� করে্ হেব। এিােব ্ারা য্ ঋেণর িদেক ঝঁূেক, ্ােদর দঃুখ ্্ বাড়ে্ থােক। এ 

�রেনর শাসন বযব�া এর ফলাফল রপ এেদর এযাের� কের এবং এই ঋণ ও ্ার অি্ির� সুেদর েবাঝা ্ার 

পিরবােরর উপর চািপেয় েদয়। 

এিােব অনযানয যারা ঋেণর এ সমসযার স�ুখীণ হয়, ্ারা বা�ব্া িুেল থাকার জনয �াগ স ও 

ইমি�কযাম/মাদক�বয �হণ শর কের, আর এিােব সামািজক সমসযা বাড়ে্ থােক। সমসযা বৃি�র সােথ সােথ 

�াগ স বযবহার বাড়ে্ থােক, �াগস বযবহার বৃি�র সােথ সােথ অপরা� ও চুির বাড়ে্ থােক, েযেহ্ু �াগ স 

বযবহারকারীেক ্ার অিযােসর জনয অথর বযয় করে্ হেব। �ারাবািহকিােব, েজলব�ীর সংখযা বাড়ে্ থােক, 
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পি্্াবিৃত বাড়ে্ থােক, েযেহ্ু মিহলােদর ্ােদর অিযােসর জনয অথর বযয় করে্ হেব। ‘চাই� এযাবইউজ’ বৃি� 

পায়, আর এিােব সমােজ এই িয়াবহ অ�ঃপ্ন চলে্ থােক। এসবিকছুর কারণ হল, মানবরিচ্ আইন ও 

আ�াহ র আইেনর িম�ন এবং এর �ারা শাসন করা। শাসকেদর কাজ ও পদে�প েদেখ মানুষ িব�া� হে�, আর এর 

অনুসরেণর মা�যেম সমাজ প�াদগমন করেছ-সমােজ শ�ুমা� যা বৃি� পাে� ্া হল অপরা�, খুন ও ৈনি্ক 

অ�ঃপ্ন। 

৩। এসব আইেনর �কৃি্  এবং েকন  এগেলা  কখেনা  কখেনা  আ�াহ র আইেনর সােথ  িম েল  যায়। 

যখন এসব িম�-আইনবযব�া কাযরর্, এমন অেনক ঘটনা আেছ যখন েকান আইন শারী‘য়াহ আইেনর সােথ স�ূনর 

িমেল যায় এবং আ�াহ  যা নািযল কেরেছ ্ার সােথ সমপনূর একম্ হেয় যায়। আবার অেনক ে�ে� েকান েকান 

আইন শ�ু আ�াহ র আইেনর িবপরী্ই নয়, বরং ্া আ�াহ র আইেনর �ি্ শ�িাবাপ�। এমন একি আইেনর 

উদাহরণ যা শারী‘য়াহ আইেনর সােথ িমেল যায় ্া হল, আেমিরকার আদাল্ প�ি্, েযখােন �স� বযি�েক 

িনেদর াষ �রা হয় য্�ণ পযর� না ্ার িবরে� দলীল �মািণ্ হয়। 

যােহাক, এই একই আইেনর ে�ে� আমরা েদখে্ পােবা েয, যখন এই আইন েকান বযি�েক িনেদর াষ �মািণ্ করে্ 

বযবহার করা হয়, ্ার প�ি্ শারী‘য়াহ প�ি্র েচেয় স�ূনর আলাদা। েযমনঃ মাস-মাডর ার (গণহ্যা), �ষরন 

অথবা চুির-এসবে�ে� শাি�র সী�াে�র জনয মানব-িবচার পিরচালনা করা হয়। এখােন িয়াবহ িুল হল, এসব 

অপরাে�র শাি� অেনক বছর আেগই আ�াহ  ্া‘য়ালার আইেন গি্ হেয় েগেছ। এিােব এই প�ি্র শরে্ই 

গলদ, েযখােন ঘটনার সােথ জিড়্ সবাইেক একি ‘িুল/অনযায় নযায়িবচার’ েদওয়া হয়। 

এসব আইেনর �কৃি্ হল সমিস্ িকছু রা� ও জাি্র  াথরর�া, েযগেলা েকান স�ািন্ রা�িূিমর বদেল 

সমিস্ বযবসা সিমি্র নযায় আচরণ কের। এইসব আইনসমূহ সমােজর বীিৎস ও জঘনয কাজসমূহেক শ�ু 

অনুেমাদনই েদয় না, বরং মিহমািস্ কের। 

যােহাক, যখনই েকান কাজ যা এই একই আইন বযবহার কের করা হয়, যা এই ক্ৃর �শীল অিিজা্ মানুেষর (যারা 
এই প�ি্ বািনেয়েছ) িবরে� যায়, ্খনই এইসব আইনেক (েযগেলােক অি্ গেবরর সােথ সেবরাতম বেল �শংসা 

করা হয়) হয় পির্যাগ করা হয়, অথবা অব�া অথবা পিরব র্ ন করা হয়। সবেচেয় উতম উদাহরণ হল ১৯৯২ 

সােল আলেজিরয়ার িনবরাচন। ্খন মুসিলম দল িনবরাচেন িবশাল বযব�ােন এিগেয় িছল। সবগেলা ‘েপাল’-এ 

মুসিলম দলি ৮০% আকাের লীিডং অব�ায় িছল। ্খন অিিজা্ �ম্াশীলরা ঐ িনবরাচন বাি্ল কের েদয়, 

সংিব�ান পিরব র্ ন কের এবং ন্ুন আইন ৈ্রী কের, েযন ্ােদর অব�ােনর উপর েকান রকম হমিক না আেস। 

খুন, অি�সংেযাগ, �ষরণ এবং িহং�াাক কাজেক েকৗশল িহেসেব বযবহার কের ্ারা ন্ুন আইন পাশ কের, েযগেলা 

এই িনবরাচেনর পূেবর অ্ব� িছল। 

যখন এসব পািথরব আইন �েয়াগ করা হয়, ্খন ্ারা সেচ্নিােব েয িক পিরমাণ �ি্ বেয় আেন ্া শর করেল 

আর েশষ করা যােব না। এগেলার অসংখয খারাপ ফলাফল আেছ েযগেলা িলেখই শ�ু একি বই েবর করা স�ব। 
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৩। দষূণ 

আমরা আজ এমন পািরপাি�রক �ারা েবি�্, যার �ি্িনয়্ বযাপক �াকৃি্ক পিরব র্ ন হে�। এসব পিরব র্ ন 

দষূণ ছাড়া আর েকান িকছুর ফলাফল নয়। আজ দষূণ একি ে�েগর রপ �ারন কেরেছ যা এই �হেক আ�া� 

কেরেছ। এই ে�গ পৃিথবীেক মাি, পািন ও বায়ু ি্ন মা�যেমই আ�া� করেছ। 

বায় ু দষূণ  

১ম  পেয়মঃ ে� কযান, ি�েজেরশন ই্যািদে্ েয এয়ােরাসল ও �ুেরাকাবরন বযবহার করা হয়, ্া বায়ুম�ল �ারা 

েশািষ্ হয়। এসব েকিমেকেলর মিলকল অবেশেষ ্ােদর গ�েবয েপৗছায়, যখন ্ারা বায়ুম�েলর সবেচেয় 

উপেরর �ের (ওেজান �র) িবচরণ কের। এখােন একি রাসায়িনক �ি�য়া সাি�্ হয়, যার ফেল বায়ুম�ল 

�য়�া� হয় এবং এই র�ণশীল �ের িছে�র সৃি� হয়। এর একি উদাহরণ হল এমাকর িেকর উপর�ল, েযখােন 

দষূণ একি �ায়ী িছ� সৃি� কেরেছ। এর ফেল ‘ওয়াটার েলেিল’ এর উা্া বৃি�, ‘ে�াবাল ওয়ািমরং’, ‘�ীন 

কযাাার’ এর হার বৃি� ই্যািদ অ�াকৃি্ক ঘটনা ঘটেছ। আেরাও িকছু জায়গায় িি� �রেনর ঘটনা ঘটে্ েদখা 

যায়। লস এে�েলস শহের �কৃ্পে� েস জায়গার ওেজান �ীের �ীের িনেচ এেস পেড়েছ এবং সম� শহেরর 

উপিরিােগ এখন হলুদ েমঘ রপ েদখা িদে�। বায়ুদষূেণর ফলাফেলর অনয্ম উদাহরণ ‘এিসড েরইন’। ‘এিসড 

েরইন’ শ�ু বাড়ীঘর ও ফসলািদই �ংস করেছ না, বরং এটা আমােদর পান করার উপেযাগী পািনর সরবরাহেকও 

দিূষ্ করেছ। আর েযেহ্ু মানব েদেহর ৭৫%-ই পািন, ্াই এে্ অবাক হওয়ার িকছু েনই েয, েকন ইমানরাল 

িডসডর ার, মানিসক অসু�্া, ইনেফ শন ও অ ািািবক েরাগবযাি� পািন পােনর মা�যেম বৃি� পাে�। 

এসব িয়াবহ পিরব র্ েনর সােথ সােথ, আমরা আেরাও েদখে্ পাই েয, িবিি� েদশ ও শহের বায়ুর মান এ্ই 

করণ েয িকছু িকছু ে�ে� ্া জীবেনর জনয হমিক  রপ। এসব দঃুখজনক ঘটনা েসসব মানুষ েথেক এেসেছ, 

যােদর �ম্া থাকা সোও ্ারা েয �ি্ সা�ন কেরেছ, ্া েমরাম্ করার জনয সময় বযয় করেবন না। 

১। পািন সরবরাহ দিূষ্ করা হেয়েছ। 

২য়  পেয়মঃ যিদও আমরা পািন �সে� দইুবার আেলাচনা কেরিছ, পািন েয গর�পূণর িূিমকা পালন কের ্া বেল 

েশষ করা যায় না। েযসব কৃষেকরা ফসেল কীটনাশক বযবহার করেছ, ্ারা স�ূনর দশৃযি ও ্ােদর এ কেমরর 

�ারাবািহক্া েদখে্ পাে� না। যখন কৃষেকরা কীটনাশক বযবহার কের, ্খন ্ার িকছু অংশ চুইেয় �কৃ্ 

মাির ্লেদেশ েপৗেছ যায়। এ সময় এি সকল িছ� ও ফাটল পাড় হেয় পৃিথবীর পািনর �ের (ওয়াটার টযাবল) 

েপৗেছ যায়, যা আবারও আমােদর পািন সরবরাহ করার একি গর�পূণর উৎস। 

এই একই জায়গা েথেক কয়ায় পািন সরবরাহ করা হয়। এ রকম েছা� িুেলর জনয স�ূনর নগর ও শহরগেলা দিূষ্ 

হেয়েছ। এরপ অব�ার পািন েকান পশরই পােনর উপেযাগী নয়, মানুষ ে্া পেরর কথা। আর এ কারেণই অেনক 
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কয়ায় মাি িরাট কের ব� কের েদওয়া হয়। েযসব মানষু ্ােদর িবশ� পািনর উৎেসর জনয এসব কয়ার উপর 

িনির র িছল, আজ ্ারা এই রহ ম্ হে্ বি�্। এ ে�ে� ক্ জঘনয কাজ এই মানবজাি্ কেরেছ! 

২। �য়ং পিৃথবীেক দিূষ্ করা হে�। 

৩য়  পেয়মঃ এই অংেশ আমােদর েসসব উি�েদর �ি্ মনেযাগ িদে্ হেব, েযগেলা দিূষ্ হেয়েছ এবং এিােব 

িবিি� দষূক পদাথর িশকেড় �ানা�র কের এবং িশকড় েথেক মািে্ পািেয় েদয়। এসব উি�েদ যখন কীটনাশক 

িমি�্ পািন ে� করা হয়, ্খন ্ারা পািনর সােথ সােথ এসব কীটনাশক পদাথর িশকেড়র মা�যেম �হণ কের। 

এিােব এসব িবষা� পদাথর িশকড় �ারা বািহ্ হয় এবং চারা গােছও �েবশ করে্ পাের। ফেল এখন িবষা� পদাথর 

শ� ুবৃ� রপ উি�েদই নয়, বরং চারাগােছও রেয়েছ। এখােনই েশষ নয়। যখন এসব দিূষ্ পদাথর েকান িকছুর 

বযাঘা্ ছাড়া মািে্ �েবশ কের, ্খন ্া মাির েয �ি্ কের ্াও িয়াবহ। 

যা একজন বযি�েক এক অথবা দইু েডাজ �ারা অসু� কের িদ্, ্ার এক েডাজ-ই আজ একজন বযি�র মৃ্ুযর 

জনয যেথ�। এিােব এই মাি পশ ও মানুষেক দিূষ্ করার মা�যেম এই ে�েগর �ারক হেয় েগেছ। �ি্ বছর পার 

হবার সােথ সােথ ফলেনর মান ও পিরমাণ উিেয়রই অবনি্ আজ এক করণ বা�ব্া। 

৪। খাদয 

অনয ি্নি িবষয় আমােদর সামেনর এই িবষয়ির সােথ স�কর যু�। এই �েহ আমােদর েিাগ করা েবশীর িাগ 

খাবারই আেস এই িবষা� মাি েথেক যা িবষা� পািন �ারা উবরর করা হয় এবং যার �ারা ‘এযািসড েরইন’ েশািষ্ 

হয়। েকান সে�হ েনই েয, আমােদর খােদযর উপর এই মাির ক�িাব রেয়েছ। যােহাক, আমরা  য়ং খােদযর উপর 

েবশী মনেযাগ িদে্ চাি� না, েযমনটা আমরা খােদযর িব্রণপ�ি্র উপর েদই। 

এই িবষয়ির ি্নি পেয়ম রেয়েছঃ 

১। পিৃথবীে্ চাষেযাগয ভূিমর পিরমাণ 

২। দির�েদর খাদযিব্রণ 

৩। �ি্ বযিির খােদযর পিরমাণ 
 

১ম  পেয়মঃ েযসব িব�ানীগণ পৃিথবীর পযরােলাচনা কেরেছন মহাশূনয েথেক এবং েসই সােথ পৃিথবীপ�ৃ েথেক, 

্ারা বেলেছন েয, পৃিথবীর ২%এর েচেয় অ� িকছু েবশী জিম পৃিথবীবাসীর জনয খােদযর েযাগান িদে্ পাের। এর 

�ারা যুি�গ্িােব যা েবাঝা যায় ্া হল, এই জিম েথেক সেবরাা সুিব�া পাবার জনয জিমটুক অবশযই স্কর  ও 

র�ণশীলিােব বযবহার করে্ হেব। যিদ এর অপবযবহার করা হয়, ্েব এি িনেজর উবরর্া হারােব, আর এ 

�ি�য়ায় মানুষ �ু�া র্  অব�ায় েথেক েযে্ পাের। আর এটাই ঘেটেছ। িুল বযব�াপনার জনয মানুষ �ু�া র্  েথেক 

েগেছ এবং িকছু চরমে�ে� অনাহাের মৃ্ুয পযর� ঘেটেছ। 
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২য়  পেয়মঃ েযমন আমরা পূেবর উে�খ কেরিছ েয, যিদও পৃিথবীে্ চাষেযাগয জিমর পিরমাণ কম, ্ারপরও 

এখান েথেক চাষ কের এই �হবাসীর জনয যেথ� পিরমাণ খাদয উৎপািদ্ হয়। ্াহেল েকন আজ মানুষ অনাহাের 

থাকেছ? এ ��ি আমােদর িদেক করা উিচ্ না, বরং ্ােদর িদেক্করা উিচ্ যারা এই চাষাবােদর জিমর 

বযব�াপনা কেরন, েযখােন খাদয েরাপন করা হয়, পাকােনা হয় এবং/অথবা কাটা হয়। ইউনাইেটড ে�ইট্
(সা�াজয)স এবং ্ুিকর র ম্ েদশগেলা িদেনর েশেষ জেম থাকা বাড়ি্ খাবার িনেয় িক করেব ্া েিেব কিমেরর 

কা�া কাঁেদ। একবােরর জনযও ্ােদর মেন যারা এ খাবােরর অি�ক্র উপেযাগী ্ােদর মে�য ্া িব্রেণর িচ�া 

উদয় হয় না। না । এর চাইে্ ্ারা েসই খাদযেক সমুে� ছুেড় েফেল েদয় অথবা েসিেক পিচেয় েফেল যখন ্া আর 

কােরাও খাবার উপেযাগী থােক না। 

৩য়  পেয়মঃ েযমন আমরা পূেবর বেলিছ েয, মানুেষর �েয়াজন পূরেণর জনয যেথ� খাদয রেয়েছ, িক� মানুেষর 

েলাি পূরেণর জনয যেথ� েনই। েযসব মানুষ এখন জনবহল স�� শহের �ানা�র হে�, শ�ুমা� এ কারেণ েয, 

খােদয  �্া েদখা িদেয়িছল, ্ারা েসই শহের িগেয় শ�ু এটাই আিব�ার করেছ েয, েযখান েথেক ্ারা এেসেছ ্ার 

েচেয় েসখানকার অব�া আেরাও খারাপ। ্ারা আেরাও েদখে্ পায় িবশাল পিরমােণর খাবােরর অপচয় ও 

অকৃ্�্া। মানুষ অনায়ােস, িবেবকহীনিােব একখ� অথবা স�ূনর একি গরর েগাশে্র �প রা�ায় ছুেড় 

েফলে্ পাের এবং এর জনয েকান লিােবা� কের না। এর েথেক আমরা েদখে্ পাই েয, খােদযর িব্রণ অসম। 

এটা আেরাও সহেজ উপলি� করা যায় যখন মুিদর িব্রণ-�াক সবার আেগ �নী এলাকার েদাকানসমূেহ খাদয 

িব্রণ কের এবং সবেশেষ শহরা�েলর েদাকােন খাদয িব্রণ কের। যারা এ শহের বসবাস কের ্ারা ২য় ে�ণীর 

এবং িন�মােনর খাবার �হণ কের। ্ারা কখেনাও সবেচেয় ে�শ এবং পূণর-ফলেনর খাদয েদখে্ পােব না। এটা িন� 

ে�ণী/সমাজ-এর মানুষেদর্েথেক েগাপন রাখা হয়। যখন এরপ ঘেট, এসব শহেরর মানুষ েমাটামুিিােব 

মানস�্ খাবােরর উপর েবেড় উেঠ। এটা ্ােদর মন, আেবগ ও আ�যাি্ক সুখ-সমৃি�র উপর িবশাল �িাব 

েফেল। সমেয়র সােথ সােথ আমরা েদখে্ পাই “্ুিম ্াই যা ্ুিম খাও” এরপ পুরােনা �বচন জীবেন চেল আেস। 

েযেহ্ু, ্ােদর খাদয ্ােদর পুি� সা�ন কের না, এসব মানষু আেবেগর িদক েথেক েবেড় উেঠ না। 

বরং, ্ারা সমাজিবেরা�ী হেয় পেড় এবং এর ফলাফল রপ অপরাে�র মা�া বৃি� এবং হাইপারেটনশন 

শহরজীবেনর এক  ািািবক ঘটনায় পিরণ্ হয়। আপিন যিদ আেরাও দলীল চান, ্েব আমরা িবনী্িােব 

আপনােক শহর্িল ও �াময এলাকার অপরাে�র মা�া এবং শহরা�ল ও েমে�াপিলটন এলাকার অপরাে�র মা�ার 

উপর িরসাচর  করে্ বলব এবং এ দইুেয়র ্ুলনা করে্ বলব। ্াহেল আপিন েয সারমেমর েপৗছােবন ্া হল, 

শহরা�েলর মানুষেক িবেশষিােব ��্ করা হয়। আর এই ��্করেণর একি অংশ হল েসই �ালানী, যা ্ােদর 

েমিশন (্ােদর েদহ) ্ােদর খাদয েথেক �হণ কের। েয কাজ এই �ালানীর ফলাফল রপ আেস ্া হল েসরপ, 

েযরপ ক্ৃর ে� থাকা মানুেষরা ্ােদর েথেক চায়। কারণ ্ারা যিদ সবিকছু এরপ না চাই্, ্েব ্ারা এরপ কাজ 

করার উপেযাগী ে�� বা পিরেবশ সৃি� কর্ না। 
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৫। পিৃথবীে্ যু�াব�া 

মানবরিচ্ আইন �েয়ােগর ফেল পৃিথবী আজ যু�র্েদর জনয এক কবর�ােন, আর সা�ারণ মানুেষর জনয এক 

িবশাল যু�ে�ে� পিরণ্ হেয়েছ। পৃিথবীে্ ি�য়ার্ এই যু�াব�া সা�ারণিােব পৃিথবীর িিবষযে্র জনয এবং 

িবেশষিােব মানুেষর িিবষযে্র জনয হমিক রপ। এসব ��-যুে�র �িাবেক ি্ন�ের অনু�াবন করা যায়ঃ 

১। যেু�র পরব্� েফেল রাখা িজিনসপ�। 

২। এসব অ� বযবহােরর ফেল পিরেবেশর ফলাফল। 

৩। যখন এসব অ�সমূহ বযবহার করা হয়, ্খন মানুেষর অব�া। 

১ম �রঃ �ে্যক যুে�র েশেষ যু��েল পেড় থাকা ‘েশল েকিসং’ উিেয় িনে্ হয়, মৃ্েদহ কবর িদে্ হয়, 

আির লাির পযােকট কের িনজ িূিমে্ িনেয় েযে্ হয় এবং েসই সােথ টযাংক ও অনযানয েমিশন িনজ িূিমে্ িনেয় 

েযে্ হয়। যােহাক, যখন েথেক পৃিথবীে্ অইসলািমক আইেনর আ�মণ হয়, এ বযাপারগেলা খারাপ েথেক 

খারাপ্র হেয়েছ। ‘ইরাক, েযখােন মাইেলর পর মাইল হাজােরা মাইন েপা্া আেছ, মানুষ �ি্িদন এসব মাইন 

�ারা আহ্ ও িনহ্ হে�। এই িূিমেক  ািািবক অব�ায় িফিরেয় িনে্ কেয়ক বছর সময় িনেব। িক� যা ্ার 

চাইে্ও খারাপ ্া হল, এ কাজ করে্ অস�ি্, এ কাজ করার অপারগ্া নয়। যারা �ম্ায় থােক, ্ােদর েখলা 

ও িব�-অহংকার ্ােদর েচােখ মানুেষর এই দঃুখ-ক�েক  ািািবক কের ্ুেলেছ। েযসব েবামা িডেটােনইট করার 

পর �থেম িবে�াির্ হয়িন, েসগেলা পের িবে�াির্ হে� এবং এিােব, ্ােদর িনঃেশষ হবার সােথ সােথ অসহায় 

মানুেষর মৃ্ুয-আ র্ নােদর িচ� েরেখ যাে�। েযসব কাঁটা্ার িবছােনা হেয়িছল, েসগেলা গবািদ পশ ও অনযানয 
পশ, েযগেলা খােদযর অেসষেণ েবর হয় েসগেলার সােথ আটেক যায় এবং এিােব এসব পশ আহ্ ও িবকলা� 

হে�। 

২য় �রঃ একি এটম েবামার িবে�ারণ কখেনাই েসই পিরেবশেক অনুকল ও  া�যকর কের না, েয পিরেবেশ 

এিেক িডেটােনইট করা হেয়িছল। যখন এ-েবামা জাপােন েফলা হেয়িছল ্খন ্ার ঝলক অেনক মানুষেক 

আজীবেনর জনয অ� কের িদেয়িছল। ্াছাড়াও, এর েরিডেয়শেনর ফেল িবিি� �জাি্র পশ �ংস হেয় যায়। এ 

িবে�ারেণর আঘা্, আেলারন ও আকি�ক্ার �চ�্া পৃিথবীর িূ-েচৗ�কে�ে� েগালেযাগ সৃি� কেরেছ। যার 

ফেল েরিডও-েটিলিিশেনর �াািমশেন সমসযা েদখা যায়। যখন েরানা� েরগান ্ার ে�িসেডম থাকাকালীন 

সমেয় ইউ.এস (আেমিরকা)-এর ‘ওেয়� েকা�’-এ একি হাইে�ােজন েবামা িডেটােনইট কের, ্খন মানুষ েদখে্ 

েপেয়িছল েয, মানুষ িহেসেব আমরা িক পিরমাণ েবপেরায়া হেয় িগেয়িছ। 

েরগােনর পূেবর অনযানযরা িছল। ১৯৫০ এর সমেয় পৃিথবী আ�িরকিােব ‘িনউি�য়ার েটি�ং’-�ারা ে�ােল 

উেঠিছল। এসব পরী�া িবিি� এলাকার আবহাওয়ার �রন পিরব র্ ন কের িদেয়িছল এবং িবিি� এলাকার 

অি�বাসীেদরেক �ান্যাগ করে্ বা�য কেরিছল। এসব েবামা এজনয ৈ্রী করা হেয়িছল েযন পৃিথবীেক র�া করা 

যায় এবং সাবরেিৗম জাি্গেলা েযন উ�ি্ লাি কের। িক�, এ সম� অ�সমূহ এটাই �মাণ কেরেছ েয, মানবজাি্ 
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আজ শ�ু িনেজেক �ংস করে্ই স�ম নয়, বরং ্ােদরেকও �ংস করে্ স�ম যারা এই �ংসাাক কােজর 

সােথ জিড়্ নয় এবং যারা আমােদর সৃি�ক র্ ার অবা�য নয়। 

৩য় �রঃ এই িনউি�য়ার িবে�ারেণর ফলাফল েিাগ কের সা�ারণ জনগণ। ইউ.এস (আেমিরকা)-এর সাউথ-

ওেয়�-এ বসবাসকারী মানুষেদরেক শ�ু িজে�স কের েদখুন। এই স�ূনর অংশি ১৯৫০-এ িনউি�য়ার পরী�ার 

�ান িহেসেব বযবহার করা হেয়েছ। িকছু মানুষেক বলা হেয়িছল েবিড়েয় আসার জনয এবং এসব িবে�ারেণর আেলা 

েদখার জনয, েযেহ্ু এসব িবে�ারেণর আেলার ঝলক সু�র িছল। িকছু মানুষ এর জনয িদন-�ণ/্ািরখ িনিদর� 

কের এবং ্ােদর ি�য়্মােদর সে� িনেয় আেস এই ‘িবশাল িবে�ারণ’ েদখার জনয; এই বা�ব্ার �ি্ িব�মুা� 

আশংকা না কের েয, অেনক বছর পের ্ারা এক রহসযময় বযাি�ে্ আ�া� হেয় মারা যােব। এসব পিরবারেক 

অেনক পের বলা হ্ েয, এসব মানুষ মারা েগেছ েসই িবে�ারেণর েরিডেয়শেনর �িােব। 

‘হযানেফাডর ’ দেুযরাগ এখােন আেরকি পেয়ম। ইউ.এস (আেমিরকা)-এর ‘ওেয়� েকা�’-এর ‘ওয়ািশংটন ে�ইট্
(সা�াজয)’-এ একি ‘িনউি�য়ার �যাম’-এ ্ারা ‘িনউি�য়ার এনািজর ’ পরী�া করে্ িগেয় স�ূনর ‘েম�ডাউন’ 

(িনউি�য়ার িরেয়�ের সংঘি্ দঘুরটনা, েযখােন �ালানী অি্ির� উত� হেয় ‘েকার’ অথবা আবরণেক গিলেয় 

েদয়)-এর স�ুখীন হয়। অেনক িশশ দিু মাথা িনেয় জ��হণ কের, কখেনা খুিলিবহীন অব�ায় এবং িকছু 

চরমে�ে� েকান হাড়-েগাড় ছাড়াই জ��হণ কের। ‘হযানেফাডর ’ একি িব�াসী েগা�ীর ্তাব�ােন িছল। যােহাক, 

এর মানুেষরা অি্ির� পিরমােণ িব�াস কেরিছল। ্ারা খুব অ�ই জান্ েয, মানুষ এখােন ‘উইপন অফ মাস 

েডস�াকশন’-এর জনয পরী�া-িনরী�া ও কাজ করেছ! যখন অেনক মানুষ এই েরিডেয়শন ও দষূেণর িশকার হয়, 

্খন ্ারা এই জায়গা েথেক সের পেড়। আমরা এখান েথেক এটা ছাড়া আর িক িশখে্ পাির েয, মানুেষর ্ার 

সৃি�ক র্ ার �ি্ অবা�য্ার পিরমাণ বযাপক। 

৬। নারী ও িশশ 

যারা মানবরিচ্ আইেনর িয়াবহ আ�মেনর মারাাক িশকার, ্ােদর মে�য অনয্ম হল নারী ও িশশ। এটা 
পািরবািরক জীবন-ঘের আেস এবং এেক েিে� েদয়, একি একি কের ইট এবং একি একি কের খ� সিরেয় 

েফলার মা�যেম। নারী এবং িশশেদর িবরে� এই �্ারণােক ি্নি পেয়েম িাগ করা যায়ঃ 

১। নারী এবং িশশ, এবং ্ােদর িবরে� মানবরিচ্ আইন ও প�ি্র ষড়য�। 

২। এি্ম এবং িবধবাগণ 

৩। �ীট িচ�েরন এবং িসে�ল পযােরর ফযািমিলস 

১ম পেয়রঃ মানবরিচ্ আইেনর যুেগ সবর�থম যারা িমশনািরর ফাঁেদ পেড় ্ারা হল নারী। ্ােদরেক মুি�, 

সাময এবং স�ূনর  া�ীন্ার �ি্�ি্ েদওয়া হেয়েছ একি সমাজবযব�ার রেপ, েযখােন সবাই চলে্ পাের। 

িক�, �কৃ্পে� এরপ হয়িন। ্ােদরেক েয  া�ীন্া েদওয়া হেয়েছ, ্া ্ােদরেক ্ােদর ঘেরর বাইের িনেয় 
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এেসেছ। ্ােদর বাইের যাওয়ার এ �ি�য়ার মা�যেম বাাার েদখা-শনার দািয়� এেস পেড় পুরেষর কাঁে�। িক�, 

পুরেষরা বাাা পালন করে্ পাের না, কারণ ্ারাও কাজ করেছ। এর ফলাফল রপ যা ঘেট ্া হল, বাাারা 
িনেজেদর িপ্া-মা্ােক এক রকম আগ�েকর নযায় জােন, যখন ্ারা বাসায় িফের ্খন ্ারা ঘুম� অব�ায় 

থােক, আর যখন ্ারা ঘুম েথেক উেঠ ্খন ্ােদর িপ্া-মা্ােক েদখে্ পায় েয, ্ারা কােজর জনয বাসা েথেক 

েবর হে�। 

এই অব�া বৃি� েপেয়েছ, যখন েথেক নারীেদরেক বলা হেয়েছ েয, ্ারা স�ূনররেপ পুরষেদর সমান। এই িব�াস, যা 

পরব্তে্ ‘িহউমযািনজম’ িহেসেব পিরিচি্ পায়, সমােজ পুরষ এবং নারীর িূিমকােক অ�� কের িদেয়েছ। আর 

এিােব ্ারা (নারী) পুরষেদর সােথ কমরে�ে� কাজ করে্ েচেয়িছল, একই েব্ন, সুেযাগ-সুিব�া এবং আচরণ 

েচেয়িছল যা পুরষরা িনেজেদর মে�য িদেয় থােক। বা�েব এর েথেক যা ৈ্রী হেয়েছ ্া হল, নারী পুরষেদর েথেক 

কম েব্ন পায়, েযেহ্ু ্ারা পুরষেদর নযায় অিবর্ কাজ করে্ পাের না। নারী গির �ারন কের, ্ারা 
‘মযােটরিনি িলি’ (মা্ৃ�/�সূি্ ছুি) েনয় অথবা ্ােদর অনয িকছু অব�া ও অসু�্া থােক, যা পুরষেদর মে�য 

স�ূনর অনুপি�্। এই বযাপারি আেরাও অেনকিােব আেস, যখন পুরষ িনেয়াগক র্ ারা পি�কায় এ �রেনর 

িব�াপন িদে্ শর কের েযখােন িলখা থােক, ‘মিহলােদর আেবদন করার �েয়াজন েনই’। 

এইসব �্ারক �াণীরা যারা নারীেদর কােছ এই �ারণা িবি� কেরেছ েয, ্ারা স�ূনররেপ  া�ীন, ্ােদর এই 

কাজ সমাজেক আেরাও বড় দনুতি্র িদেক িনেয় যায়। নারীেদরেক ে �ায় িবকৃ্ মানিসক্ার পুরষেদর 

হাি্য়ার বানােনার উে�েশয ্ােদরেক �কােশয কাপড় খুেল েফলে্ উৎসািহ্ করা হয়। েযমনিােব, এেকর পর 

এক ‘সামার বািথং সুযট’ (�ীে� েগাসেলর জনয ৈ্রী মিহলােদর িবেশষ েপাশাক) এর িডজাইন েবর হেয়েছ, ্াে্ 

বযবব্ কাপেড়র পিরমাণ কেমেছ। নারীেদর িবিি� মযাগািজেন িফচার করা হেয়েছ, নারী িহেসেব নয়, বরং 

‘সীেপাটর ’ িহেসেব। আজ, ্ারা উে�খেযাগযিােব বযবব্ হে� এযালেকাহল এর বািনিজযক িব�াপনসমূেহ। ্ারা 
এিােব ে�্ার অবেচ্ন মেন এ �ারণা �েবশ করাে� েয, ে�্া যিদ এই িনিদর� �যাে�র ম� িলকার পান কের, 

্েব েস েসরপ একি নারী েপে্ পাের েয েদখে্ মেডেলর ম্। সমসযাি হয় ্খন, যখন ্ারা েসই �যা�ি পান 

কের। যখন ্ারা অনু�াবন কের েয, এই নারীরা ্ােদর চায় না অথবা এসব নারীরা েদখে্ ে্মন নয় েযমন 

িব�াপেন েদেখিছল। ্খন ্ারা এসব নারীেদর �ষরন কের বেস। এই সমসযার �ারাবািহক্া অনুসাের, কমরে�ে� 

নারীরা িশকার এবং পুরষরা িশকারীে্ পিরণ্ হয়, েযেহ্ু, েযসব েলােকরা ্ােদর �ারা আকৃ� হয়, ্ারা এসব 

নারীেদর �ষরন কের বেস। িবলেবাডর , েরিডও এবং েটিলিিশেন �চারকৃ্ এই সব�রেনর িব�াপেনর ফলাফল 

এরপ হওয়া অবশয�াবী। েযিােব ্থাকিথ্ ‘ া�ীন্া’ বৃি� েপেয়েছ, েসিােব বৃি� েপেয়েছ পুরষেদর  ােথরা�ার 

ও িবেনাদেনর জনয নারীেদর বযবহার। িাপ �াবগেলা মাথাচারা িদেয় উেঠ, পেনরা�ািফক িিিডও েটপ এবং 

চযােনলসমূহ এবং ্থাকিথ্ ‘মুি�’-এর অনয সব বীজ িশকড় গাড়ে্ শর কের। 

এিােব �ষরেনর হার বৃি� েপেয়েছ, েযেহ্ু য্ েবশী পুরষেদরেক উ�ীিপ্ করা হয়, ্ারা ্্ েবশী িনয়�েনর 

বাইের চেল যায়। েযসব ‘বার’-এ নারীেদর স�ূনর �েবশাি�কার রেয়েছ, েসসব বার-এ মদযপেদর �কাশয �ষরেনর 
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হার সীমা ছািড়েয় েগেছ। েযসব নারীরা রা�ায় েকান পুরষ আাীয় অথবা  ামী ছাড়া চলােফরা কের, ্ারা খুব 

সহজ টােগরেট পিরণ্ হেয়েছ। নারীেদর েয  া�ীন্া চাইে্ বলা হেয়েছ, এিােব ্ার সােথ ্ােদর চরম মূলয িদে্ 

হেয়েছ। এিােব শাই্েনর �চারণা েমিশন িদন-রা্ িহং�াাকিােব এসব ম্াদশর ্ার মাথায় �েবশ কিরেয়েছ। 

এসব আইিডয়া, েয েস অনাবৃ্ অব�ায় ঘর েথেক েবর হে্ চায়, েয েস রা�ায় একাকী চলে্ চায় েকানও 

িনরাপতা ছাড়া, েয েস ব� জায়গায় পুরষেদর সােথ কাজ করে্ চায় ্ার অি�কােরর েকান িনরাপতা ছাড়া, 

্ােক ্ার অি�কার আদােয়র পথ িহেসেব েদওয়া হেয়েছ, ্ােক �্াির্ করার জনয। 

�ন এবং নারীেদেহর অিয�রীন অ�-�্� িনেয় পরী�া-িনরী�া আজ িচিকৎসাশাে� এক অি্ আকষরনীয় িবষেয় 

পিরণ্ হেয়েছ, েযন নারীেদহ যু�ল  মালামােল পিরণ্ হেয়েছ। নারীেদরেক িগিনিপেগর �ের নািমেয় আনা 

হেয়িছল, যখন দরকার পেড় িনেয় আসা হ্ এবং দরকার েশেষ েছেড় েদওয়া হ্। ফলাফল যাই েহাক না েকন 

গির পা্েক নারীর অি�কার বেল উৎসাহ েদওয়া হেয়িছল। এ িবষেয় েযেকান ্কর -িব্েকর র উতের বলা হ্, ‘এটা 

নারীর েদহ এবং এটা ্ার অি�কার।’ এই �ংসাাক আচরণ সমােজ আেরাও সামািজক িূিমক� ছাড়া আর িকছু 

েডেক আনে্ স�ম িছল না। 

২য় পেয়রঃ ব র্ মান িদেন এবং সমেয় এি্মখানাগেলা িপ্া-মা্াহীন িশশ �ারা উপেচ পড়েছ। িবিি� েদশ 

রেয়েছ েযমনঃ ি�েটইন, েযখােন নারীর সংখযা পুরেষর ্ুলনায় অেনক েবশী। ্াছাড়াও িবিি� েদেশ যুে�র 

কারেণ িব�বার সংখযা অেনক েবশী। শাসনবযব�া এসব িব�বােদর েকানরকম েদখা-শনা ও যত েনয় না, যিদও 

্ােদর উপর ক্ৃর ে�র দািব কের। এসব িব�বােদর একি দির� ও একািকে�র জীবেনর িদেক েঠেল েদওয়া হয়। 

েকউ ্ােদর িদেক ্ােদর েদখা-শনা অথবা অথর্নি্ক বা সামািজক জীবনযুে� সাহাযযােথর এিগেয় আেস না। 

এেদর মে�য অেনেকই জীবেন অেনক কিন পরী�ার য�না শযয কেরেছ, ্ােদর মে�য েকউ েকউ িনেজর সামেন 

িনেজর  ামীর হ্যা েদেখেছ, ্ােদর মে�য েকউ িনেজেদর বাাা হািরেয়েছ এবং এখন শ�ু পিরবােরর মােঝ ্ারাই 

েবঁেচ আেছ। 

এসব এি্মরা িবিি� �ি্�ান �ারা চািল্ হয় এবং সমােজর সােথ খাপছাড়া হেয় েবেড় উেঠ। যিদ ্ারা খুব 

িাগযবান হয় ্েব পিরবার বলে্ ্ারা যা েবােঝ ্া হল েসসব ‘েসাসযাল ওয়াকর ার স’, আর ্া না হেল ্ােদর 

পিরিচ্ রা�াই ্ােদর পিরবার। এেদরেক �ি্পালন ও িশ�াদােনর জনয েকউ েনই। েসখােন ক্ৃর প� আেছ, িক� 

্ারা অ� বয়স েথেকই িশেখ আেস ক্ৃর পে�র অবা�য হে্ এবং ক্ৃর প�েক চযােল� করে্। এর িপছেন ��ান 

কারণ হল, ্ারা কােরাও মা�যেম পািল্ হয় না। ্ােদরেক বনয �াণীরেপ েদখা হয়, ্ারা কােরাও �ারা �িশ�ণ 

�া� হয় না এবং ্ারা বড়ই িালবাসার �েয়াজেন কা্র। িক�, �ি্�ান েথেক এ দািয়� পালেনর জনয কাউেক 

িন�রারণ করা হয় না। 

৩য় পেয়রঃ েসসব বাাােদর িক হেব যারা বযািিচােরর ফেল জ�লাি কেরেছ? এই বযাপাের ্ােদর ও ্ােদর 

িপ্া-মা্ার মে�য েকানরকম অ�ীকার বা দািয়�েবা� েদখা যায় না। েবশীর িাগ ে�ে�ই ্ােদর িপ্া-মা্া 

্ােদর ্যাগ কের। এরপর ্ারা হয় এি্মখানায় যায় অথবা েসই অব�ায় যায় যা েদখা যায় দি�ন আি�কায়, 
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এেদরেক ‘াীট িচ�েরন’ (রা�ার িশশ) বলা হয়। এসব ‘াীট িচ�েরন’-েক বাঁচে্ হেব, সু্রাং বাঁচার জনয ্ারা 

িক কের? ্ারা অপরা� কের এবং এসব অপরা� ্ােদর খাদয ও অনযানয খরচ বহন কের। েযেকান সমাজ েযখােন 

আপিন �চুর পিরমােণ ‘াীট িচ�েরন’ েদখে্ পােবন, আপিন �ের িনে্ পােরন েয, েসই সমােজ অপরাে�র মা�া 

অ�ূ্িােব অেনক েবশী। আর যিদ ্ােদর মা ্ােদর বাসায় বড় কেরন এবং এই িশশরা যিদ েছেলিশশ হয়, ্েব 

্ারা পুরষ হওয়া িকিােব িশখেব? েক ্ােদর পুরষ হওয়া িশখােব? 

রা�াই ্ােদর িশ�ক হেয় দাঁড়ায়, েযখান েথেক ্ারা পুরষ হওয়া িশেখ। ্ারা েদেখ েয, যা ্ার মােয়র ‘বয়ে��’ 

(ে�িমক) ্ার মােয়র সােথ কের ্া-ই পুরষেদর কাজ। যিদ েসই বযি� ্ার মােক �হার কের, লািথ মাের, �ষরন 

কের, উপহাস কের এবং আেরাও অনযানয কাজ কের, ্েব েছেল িশশ উপলি� কের েয, এসব ৈবিশ�যই একজন 

সি্যকােরর পুরেষর থাকে্ হেব। ফেল যখন েস আেরাও বড় হয়, ্খন েস এসব উপলি�র �েয়াগ কের, 

সেচ্নিােব অথবা অবেচ্নিােব। ্ােক িশ�া েদওয়া হেয়েছ, ্ােক এরপ হওয়ার জনয ৈ্রী করা হেয়েছ এবং 

এখন েস ্ার �েয়াগ করেব। এিােবই ‘ডেমি�ক িােয়ােলা’ (গৃহ� �ংসাাক কাজ) পুরষ এবং ্ার ে�িমকার 

মে�য বৃি� পােব, েযেহ্ু েছেলি �থম েথেকই িশেখ এেসেছ েয, নারীেদর েকান স�ান েনই এবং ্ােদর সােথ িবেয়র 

স�েকর  জড়ােনার েকান দরকার েনই। আর এই সব খাপছাড়া িশশেদর যখন এক সময় বাাা হয়, ্েব ্ারা েকন 

্ােদর বাাােদর দািয়� িনেব, যখন �থেম ্ারও দািয়� েকউ েনয় িন? 

আর যিদ েমেয় িশশ হয়, ্াহেল ্ারাও ্ােদর মা েথেকই িশ�া�হণ করেব। একবার যখন েস জানেব েয ্ার মা 
্ােক বযািিচােরর মা�যেম গেির  �ারন কেরিছল, ্খন ্ােক আর েক এই কােজ বা�া িদেব? যিদ েস বযািিচােরর 

মা�যেমই জ� িনেয় থােক, ্াহেল িন�য়ই এে্ খারাপ িকছু েনই। েস ্ার মােয়র েপাশােকর অিযাস, সামািজক 

আচরণ, েযৗন অিযাস পযরেব�ণ কের এবং এসেবরই অনুসরণ কের। যারা এরকম মেন কেরন না, ্ারা বাাােদর 

উপর েকান িকছুর �িােবর �খর্া স�েকর  চরমিােব অ�। এিােব ্ারা জনসা�ারেণর দ� সা�ািহক ে�িমকা 
এবং ‘হািনমুন ওয়াইভ স’-এ পিরণ্ হেব, যারা ্ােদর েদেশর একজেনর হা্ েথেক আেরকজেনর হাে্ �ানা�ির্ 

হয়, েযন একি িচপেসর বযাগ, যা বাাােদর মে�য একজন েথেক আেরকজেনর হাে্ ঘুরে্ থােক। 

৭। ে�ািনং 

িব�ােনর অ�গি্র সােথ সােথ মানুষ ্ার অিজর ্ �ান িনেয় আেরাও অহংকারী হেয় পড়েছ। শষয, ফলমূল, 

শাকসবিজ এবং স�ি্ মানুষ ও পশও এ �ােনর অ�িুর � হেয়েছ। মানব-�নেক িহমািয়্ করা হে� এবং ্া 

ফাইেলর মে�য রাখা হে�, আর ্া ‘এলিপ’ বা ‘িসিড’-এর টপেটন কােলকশন-এর নযায় িবনয� কের রাখা হে�। 

মানবজাি্র সবেচেয় অ�ঃপ্ন ও অমযরাদার েয িবষয়গেলা আজ পযর� হেয়েছ ্ার মে�য এসব ে�ািনং কযা� 

অনয্ম। এই �ংসাাক কােজর দইুি পেয়ম আেছঃ 

১। �ােনর অসৎ বযবহার 

২। িদগে� ভয়াবহ ফলাফল 
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১ম পেয়রঃ মানুষ সি্যই ্ার সীমানা অি্�ম কেরেছ। েকউ িক েিেবিছল েয, মানুষ িনেজই ্ার খােদযর 

েজেনিকাল ইি�িনয়ার হেব? এখন যখন েস এটা কেরেছ, ্খন েস-ই সী�া� িনে� েয, গেমর শষযদানা ক্ বড় 

হেব, কখন ্ার ফলেনর সময় হেব এবং েসই জিমে্ ক্বার েস ফলন ঘটাে্ পারেব। ে�ািনং-এর �াথিমক 

পিরক�না িছল উি�দেক িবিি� কীটপ্� েথেক র�া করা এবং এিােব িবিি� �রেনর কীটনাশেকর বযবহােরর 

হা্ েথেক বাঁচা। এর সবরেশষ ফলাফল যা হল ্াে্ এই ফসলগেলা েসই িনিদর� েরাগ েথেক িনরাপদ হেয় েগল, যা 

এগেলার ফলেন বযাঘা্ ঘটাি�ল, িক� েকান ন্ুন েরাগ আসেল এই ফসল সমূেল �ংস হেয় েয্। আর এটাই 

�কৃ্পে� ঘেটেছ। দিুির � েলােির কারেণ নয়, বরং মানুেষর অি্বুি�র জনযই হেব। 

েযিদন েথেক চাষাবাদ একি বািনিজযক িশে� পিরণ্ হেয়েছ, েসিদন েথেক আজ পযর� মানুষ িনখু্ শষয েচেয় 

এেসেছ। অি�ক ফলন,  � অেপ�া-ই্যািদর �ি্েযািগ্ায় িল� অেনক িশ�িিিতক েদশ আজ ্ােদর অিনবাযর 

�ংস িনি�্ কেরেছ। সময়ই আমেদরেক এসব িব�া� কােজর ফলাফল েদিখেয় িদেব। 

২য় পেয়রঃ পশর ে�ািনং এবং িবেশষিােব মানুেষর ে�ািনং-এর বযাপাের আেলাচনা না করেল এ িবষয়ি স�ূনর 

হেব না। এই িবষেয় একি �স� হল আেমিরকা। এই েদশি এখন গরর �ন িনেয় েসগেলা খরেগােশর গেির  �াপন 

করেছ। এখান েথেক ্ারা এগেলােক েদেশর িবিি� জায়গায় �ানা�র কের। এর ফেল ‘সীিপং’ (জাহােজর মা�যেম 

�ানা�র) এ জায়গা কম লােগ এবং েসই সােথ দইু �রেনর গবািদ পশ �ানা�র করা হয়। যখন গ�েবয েপৗেছ যায়, 

্খন এই �নগেলােক খরেগােশর গির  েথেক েবর কের আনা হয় এবং একি ‘েপি� িডশ’-এ অংকির্ করা হয় 

এবং ্ারপর পূণর ওজন পযর� বৃি� করা হয়। মানুষ যখন এই েটকেনালিজকাল পরী�ায় পাশ করল, ্খন েস 

সি্যই এক িয়ংকর দরজায় পা রাখল। 

পরব্ত �স� মানব ে�ািনং িনেয়। যখন ে�ািনং একি স�ব িবষেয় পিরণ্ হল, িবিি� জাি্ ‘েজেনিক সুপার 

েসালজার’-এর উপর িচ�ািাবনা শর করল, িহটলােরর আইিডয়ার এক ন্ুন রপ। ইউএস এবং অনযানয পা�া্য 
েদশগেলা ‘ক�যাট’ (ফাইিং) এবং ‘েলবার জব’ (কেঠার পির�েমর কাজ)-এর বযাপাের ে�ািনং এর বযবহার কের 

এর েথেক সুিব�া েনওয়ার ে�ে� খুবই আ�হী। এিােব ্ারা এমন উ�াদ হেয়েছ েয, সবরে�� সৃি�র ৈ্রী 
পিরক�না িনেয় ্ারা িচ�া-িাবনা করেছ এবং এিােব ্ারা জগ্সমূেহর রব ্ার সৃি�র উপর েয িনয়ম 

আেরাপণ কেরেছন ্া লংঘন করেছ। এটা েবাঝার জনয েকান উামােনর ইউিনিািসরির িশ�াগ্ েযাগয্ার 

�েয়াজন েনই েয, এর েথেক িয়াবহ খারাপ ফলাফল আসেব এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন আমােদরেক র�া 

কেরন ্া েথেক যা মানুষ ্ার সীমা অি্�ম কের �িু� অজর েনর জনয েচ�া কের---আমীন। আর আ�াহ  ্া‘য়ালা 
আমােদরেক এই বযাপাের আেগই স্কর  কেরেছন, 

 
“আর যখন  েস  িফের  যায় , ্খন  েস  েচ�া  কের যাে্  পিৃথবীে্  অশাি� সিৃ� করে্  পাের এবং 

শসযে�� ও  জীব-জ�র বংশ  িবনাশ  করে্  পাের। আ�াহ  অশাি� পছ� কেরন  না। আর যখন  ্ােক  
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বলা  হয়ঃ আ�াহ েক  িয়  কর, ্খন  ্ার  দ� ্ােক  পােপ  উ��ু কের। সু্রাং, জাহা�ামই ্ার জনয  

যথােযাগয  �ান। িন�য়ই  ্া  হল  িনকৃ� আবাস।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ২০৫-২০৬ 

এটা পড়ার সময় আপনার মেন �� জাগে্ পাের েয, আমরা এটা েকন িলখলাম। এর সােথ পৃিথবীে্ আ�াহ র 

শাসেনর স�কর  িক? এর উতর হল, পৃিথবীর ব র্ মান অব�া পৃিথবীে্ আ�াহ র শাসেনর একি �াসি�ক িবষয়। 

এর সবিকছুই এই বইির একি আেলাচয িবষয়। এই �েহর �ি্ গৃহী্ বযব�াই এই �েহর ব র্ মান অব�ার কারণ। 

শাসনপ�ি্র গলদ ও অিােবর কারেণই এসব িকছু হেয়েছ। িক� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার সাহাযয িনেয় এবং 
এরপর িনেজেদরেক আ�াহ র আইন �ি্�ার জনয উৎসগর কের েদওয়ার মা�যেম আমরা পৃিথবীর অব�ার 

পিরব র্ ন করে্ পাির এবং এেক ্ার অি�কার িফিরেয় িদে্ পাির, যা আ�াহ  ্ার উপর অপরন কেরেছন। আমরা 
চাই না েয পৃিথবী হাশেরর ময়দােন আমােদর িবরে� সা�ী িদক এবং আমােদর িবরে� অিিেযাগ করক েয 

আমরা ্ার উপর েথেক েসই ক� অপসারেণর েচ�া কিরিন, েয িবশাল কে�র ম�য িদেয় পৃিথবী িগেয়েছ এবং 

যাে�। 

 

“এবং যখন  পিৃথবী  ্ার  েবাঝা  েবর কের িদেব, আর েলা েকরা  বলেবঃ এর (পিৃথবীর) িক  হল? েসিদন  

েস  ্ার যাব্ীয়  খবর বয� করেব, এ  কারেণ  েয , আপনার রব ্ার �ি্  এরপ  আেদশই করেবন।”-

সরূা  িযলযালঃ ০২-০৫ 

শারী‘য়াহ এবং মানবজাি্ 
আলাহ সুবহানাহ ্া‘য়ালার আদাম -েক সৃি�র পূেবর ি্িনই িছেলন ্ার সৃি� এবং পৃিথবীর একমা� শাসনক র্ া, 

কােরাও ্ার অবা�য হবার �ম্া িছল না। এরপর আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা মানবজাি্েক সৃি� করেলন এবং 

্ােদরেক িূপৃে� �াপন করেলন। মানুেষর কাজ িছল আ�াহ র প� েথেক পৃিথবীেক শাসন ও িনয়�ণ করা, এিই 

‘িখলাফাহ ’ (ইসলািমক গিানরেমম িসে�ম) শে�র অথর। যিদও আ�াহ  এ স�েকর  স�ূনর �া্ িছেলন েয, িকছু 

মানুষ ্ার আইন-িব�ান এবং শারী‘য়াহ-এর অবা�য্া করেব। 

আ�াহ র ক্ৃর �েক দইুিােগ িাগ করা যায়ঃ 

১। আল-�দা আল-কাওনী, �রপ ও �কৃি্ অনুসাের সৃি�র উপর ক্ৃর ্। মানুেষর এ ে�ে� েকান 

ভূিমকা েনই। এটা হল, �হসমূহ ও অনযানয �াকৃি্ক ঘটনার উপর আ�াহ  ক্ৃর ্। িবিভ� ‘�াকৃি্ক 

িবধান’ েযমনঃ মাধযাকষরণ শিি, ঘােসর বৃি�, পিৃথবীর ঘুনরায়ন, সূেযরর আেলাক রি� �দান 

ই্যািদও এর অ�ভুর ি। 

 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

30 

২। ্াশরী‘ঈ (িবধান), এগেলা হে� েসসব আইন যা আ�াহ  ্া‘য়ালা মানবজাি্েক িনেজেদর মেধয 

এই পিৃথবীে্ িবচােরর জনয �দান কেরেছন। আ�াহ  মানবজাি্েক ্ার িবধান এবং শাই্েনর 

িবধােনর মেধয একি েবেছ েনওয়ার পণূর �াধীন্া িদেয়েছন, শধু এই শ র্  িদেয় েয, েয েকউ 

শাই্েনর শারী‘য়াহ �হণ করেব, েস আ�াহ র �ারা কেঠার শাি� �া� হেব। 

এসব সং�া জানার পর, আমােদর েবাঝা উিচৎ েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা রসূলেদরেক মানবজাি্র �ি্ 

ে�রণ কেরেছন েযন ্ারা শ�ু ্ােকই িব�াস কের, পৃিথবীর শাসন কের্এবং িনয়�ণ কের, যাে্ শাইয়াি্ন 

এবং কুর্ শি�সমূহ মানবজাি্েক �লু  করে্ না পাের। 

এটাই মানুষ এবং শাইয়াি্েনর মে�য ‘�কৃ্  য�ু’। যিদও আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা �ে্যক সৃি�র উপর ক্ৃর � 

কেরন েযেহ্ু ি্িনই সৃি�ক র্ া, ি্িন এটাও চান েযন ঈমানদারগণ পৃিথবীে্ শাসন কের। ্াহেল ্ারা মানুষেক 

�িািব্ করে্ পারেব েযন মুসিলমেদর িব�ােসর উপর কু র-এর (অিব�াস) েকান �িাব না থােক। 

এই যুে� আ�াহ  ্া‘য়ালা িকছু িনয়ম েযাগ কেরেছনঃ 

১। েয এই যেু� িজ্েব, েস এই পিৃথবীর িনয়�ণ �হণ করেব। 

২। েয জাি্ এই পিৃথবী অথবা এর িকছু অংশেক িনয়�ণ কের, েসই জাি্েক   েসখানকার কমরসূিচ 

�ি্�া কের ক্ৃর ্ করে্ েদওয়া হেব। 

৩। একি জাি্র জয়লাভ করার শিি ও �ম্া থাকে্ হেব। 

এই কারেণ আ�াহ  ্া‘য়ালা ঈমানদারেদরেক পৃিথবী িনয়�ণ করার হম্ িদেয়েছন, েযন ্ারা আ�াহ  ্া‘য়ালার 

িব�ান ও কমরসূিচ �েয়াগ করে্ পাের। যিদ ঈমানদারগণ একি জায়গায় আ�াহ র িব�ান কােয়ম না কের, ্াহেল 

অনয িকছু মানুষ েসখােন ্ােদর আইন ৈ্রী ও �েয়াগ করেব। এটাই ঈমান ও কফেরর মে�য ‘�কৃ্  য�ু’ । 

েকন আ�াহ র হম পিৃথবীে্ সবর�ধান হওয়া উিচ্? 
এর িপছেন েবশ িকছু কারণ আেছ। িনে� সবেচেয় গর�পূণর পেয়মগেলা েদওয়া হলঃ 

১ম  কারণঃ যিদ আ�াহ  ্া‘য়ালার শারী‘য়াহ ছাড়া অনয েকান আইন পৃিথবীে্ সবর��ান হয়, ্াহেল এটা বড় 

িশরক। আ�াহ  বড় িশর-েক চারি ��ান িােগ িাগ কেরেছনঃ 

১. িশরক  আদ-দ ‘ুআঃ  দ‘ুয়া করা, করবানী করা, সাহাযয চাওয়া ই্যািদ ‘ইবাদাে্ আ�াহ র সােথ অনয কাউেক 

শরীক করা। আ�াহ  এ স�েকর  বেলেছনঃ 
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“্ারা  যখন  েনৗযােন  আেরাহণ  কের ্খন  ্ারা  একিন�িােব  কায়ম েন  আ�াহ েক  ডাকে্  থােক ; 

অ্ঃপর যখন  ি্িন  ্ােদরেক  উ�ার কের �লিােগর িদেক  িনেয়  যান , ্খন  অমিন  ্ারা  িশরক  

আর� কের েদয়।”-সরূা  আল -আনকাবূ্ ঃ ৬৫ 

২. িশরক  আল -হা িকিময়যাহ  এবং িশরক  আত -্া ‘আঃ  শাসন/সংিব�ান এবং আনুগে্যর ে�ে� আ�াহ র সােথ 

কাউেক শরীক করা, েযখােন েকান িবষয় শ�ু আ�াহ র জনযই িনিদর� (েযমনঃ আ�াহ র আইেনর িবপরীে্ কােরাও 

আনুগ্য করা)। শাসন/সংিব�ােনর ে�ে� িশর েকর দলীল হল, 

 

“্ােদর  িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাকে্া , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংশা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।”-সরূা  আশ -শরূাঃ ২১ 
 

যারা আ�াহ র সােথ িনেজেদর শরীক কের িব�ান েদয় এবং শাসন কের, আ�াহ  ্ােদর মুশিরক বেল েঘাষণা 

কেরেছন। 

যারা এসব শাসকেদর অনুসরণ এবং আনুগ্য কের, ্ারা িশরক আ্-্া‘আ কেরেছ এবং ্ারাও মুশিরক। এর 

দিলল হে�, 

 

“…যিদ  ে্ামরা  ্ােদর েম েন  চল /আনুগ্য  কর, ্েব ে্ামরাও  ম ুশিরকেদর দলিু� হেয়  যােব।”-

সরূা  আল -আন‘আমঃ ১২১ 

 

“্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  িনেয়েছ…”-

সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

 

৩. িশরক  আল -ম ুহা�াহঃ  িােলাবাসার ে�ে� িশরক, যখন েকান বযি� আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও �ি্ এমন 

িােলাবাসা েদখায়, যা শ�ু আ�াহ র জনয িনিদর�। এ �রেনর িশরেকর বযাখযা রপ আয়া্, 
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“মান ুেষর মে�য  এমন  েলাকও  আেছ  েয  আ�াহ  ছাড়া  অনযেক  ্ার  সমক�রেপ  �হণ  কের  এবং 

আ�াহ েক  েযরপ  িােলাবাসে্  হয়  েসরপ  ্ােদর  িােলাবােস। িক�, যারা  ঈমান  এেনেছ  ্ারা  
আ�াহ েকই  েবশী িােলাবােস…”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৬৫ 

৪. িশরক  আন-িনয়যাহঃ  এ �রেনর িশরক হল, ‘ইবাদা্ এবং ‘আমেলর িনয়যাহ , ল�য ও উে�শয আ�াহ  ছাড়া 

অনয কােরাও �ি্ হওয়া। এই িশরকি বুঝার জনয আমরা িনে� উে�িখ্ আ�াহ র বাণী েপশ করিছ, 

 

“েয  েকউ  পািথরব জীবন  ও  ্ার আড়�র কামনা  কের, আিম  দিুনয়াে্ই  ্ােদর কমরফল  পণূররেপ  

্ােদরেক  দান  কির এবং েসখােন  ্ােদরেক  কম  েদওয়া  হেব না। এরা  এমন  েলাক  েয , এেদর জনয  

আিখরাে্  আগন  ছাড়া  আর িকছু  েনই। আর ্ারা  যা  কেরিছল  ্া  েসখােন  িন�ল  হেয়  যােব , এবং 

্ারা  যা  কের থােক  ্া  িনরথরক।”                           -সরূা  হূদঃ ১৫-১৬ 

২য়  কারণঃ  �ুরআেন আ�াহ র বাণী, 

 

“আিম  ি�ন  এবং মান ুষেক  একমা� আমার ‘ইবাদা ে্র জনযই  সিৃ� কেরিছ।” 

-সরূা  আয-যা িরয়া্ঃ ৫৬ 

দইুি িবষয় উপের উে�িখ্ ‘ইবাদাে্র অ�িুর �, 

১. িনয়যাে্র ে�ে� আ�াহ র আনুগ্য করা 

২. আেদেশর ে�ে� আ�াহ র আনুগ্য করা 

এসব িকছুেকই ‘ইবাদা্ বলা হয়। ‘ইবাদা্ একি বযাপক অথরেবা�ক শ� । এর মে�য আ�াহ র পছ�নীয় ও 

্ার স�ি� হািসেলর সব �কাশয ও অ�কাশয কথা এবং কাজ অ�িুর �। অথরাৎ, েযসম� কােজই আ�াহ র স�ি� 

িনিহ্ েসগেলাই ‘ইবাদা্ িহেসেব গণয। এ কারেণই যারা আ�াহ  ্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন েস অনুসাের িবচার 

কের না, ্ােদর আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা কািফর বেল েঘাষণা কেরেছন। কারণ ্ারা আ�াহ  বয্ী্ অেনযর 

আনুগ্য কের। 

৩য়  কারণঃ যিদ আ�াহ র আইন সবর��ান এবং ক্ৃর �শীল না হয়, অেনক মানুষ ইসলাম ্যাগ করেব। এর 

িিিতে্ মানুষেক ি্নিােগ িাগ করা যায়ঃ 
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১। যােদর আ�াহ র ‘ইবাদা্ করার এবং সবরাাক য ু�  করার ই�াশিি রেয়েছ। 

২। যারা শাইয়াি্ন �কৃি্র এবং আ�াহ র িবরে� েশষ  পযর�  য�ু করে্ চায়। 

৩। েবশীর িাগ  মান ুষ  এই দইু �াে�র মােঝ অবি�্। ্ারা ভাল ঈমানদার হে্ পাের, যিদও ্ারা 

�ালা-য�ণা, ক�-পরী�া সহয করে্ পাের না। 

এিােব, যিদ আ�াহ র আইন সবর��ান না হয়, ্াহেল এসব মানুষ কুেরর িদেক ঝঁুেক পেড়। এসব মানুষ খুবই 

দবূরল, আর যিদ ্ারা কািফরেদর �ারা শািস্ হয়, ্েব ্ারা কুর্-েক �েবশ করে্ িদে্ পাের। এই কারেণ 

িনে�র হাদীসির গর� খুবই েবশী। 

 

জািবর ইবন ‘আ�ু�াহ  Ê কাঁদিছেলন এবং বলেলন েয, “আিম আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক বলে্ শেনিছ, ‘মানুষ 

ইসলােম �েবশ করেব িবশাল সংখযায় এবং মানুষ ইসলাম েথেক েবর হেয় যােব িবশাল সংখযায়।’ ”-মুসনাদ আহ
মাদ, হাদীসঃ ১৪,৩৩৪ 

সু্রাং, যারা আ�াহ  ্া‘য়ালার উপর ঈমান রােখ ্ােদর জনয আ�াহ র আইন �েয়াগ করা একি অবশয ক র্ বয, 

যিদও ্ারা মানবজাি্র অি�কাংশেক র�া করে্ িগেয় মারা যায়। এসব আইনসমূহ মানবজাি্েক একি 

িক্াব আকাের েদওয়া হেয়েছ। 

আ�াহ র নািযলকৃ্ েযেকান িক্ােব দইুি অংশ িছলঃ 

১. খবরঃ আমােদর জনয অ্ীে্র মানুেষর খবর, েযন আমরা ্ােদর অিি�্া েথেক িশখে্ পাির। 

২. আইন  এবং িব�ানঃ আ�াহ  ্া‘য়ালা চান, এসব আইন-কানুন েযন �েয়াগ করা হয়, েযমন আ�াহ  ্া‘য়ালার 

�ুরআন নািযল করার কারণ হল,  

 
“িন�য়ই  আিম  আপনার উপর স্যসহ  িক্াব নািযল  কেরিছ , যাে্  আপিন  মান ুেষর মে�য  িবচার 

মীম াংসা  কেরন…”-সরূা  আন-িনসাঃ ১০৫ 

এসব বড় আইনসমূহ েসই িনয়ম-িনেদরশ এবং স্য্া বহন কের েয, পৃিথবী িনয়�ণ করার জনয আমােদরেক আ�াহ  

্া‘য়ালার হম্ েমেন চলে্ হেব। 
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শারী‘য়াহ এর বযবহািরক্া এবং করণা 
 

েযেকান আইন-বযব�ার িকছু বযবহািরক ৈবিশ�য রেয়েছ, আর এসব বযবহািরক ৈবিশ�য েথেক েকউ উপসংহাের 

েপৗছে্ পাের এবং এই প�ি্র িবচার এবং শাি�র �ারণা যাচাই কের েদখে্ পাের। শারী‘য়াহ মুসিলমেদর জনয 
একমা� সংিব�ান এবং অমুসিলমেদর জনয এি মানবজাি্েক ্ার ৈনি্ক অ�ঃপ্ন েথেক বাঁচােনার �াকৃি্ক 

এবং িবশ� প�ি্। অেনক মানুষ, যখন ্ারা আ�াহ র নািযলকৃ্ ওহী িনেয় িচ�া কের, ্খন ্ারা শ�ু িবিি� 

কািহনীর খবর এবং িবেনাদন িনেয় িােব। িক� এসব কািহনীর �কৃ্ উে�শয হল, েসসব মানষু েথেক িশ�া �হণ 

করা যারা আ�াহ র নািযলকৃ্ আইনসমহূ  -এর �ি্ অবা�য হেয়িছল। আর এ কারেণই আ�াহ  ্া‘য়ালা নািযল 

কেরেছন, 

 

“িন�য়ই  আিম  আপনার উপর স্যসহ  িক্াব নািযল  কেরিছ , যাে্  আপিন  মান ুেষর মে�য  িবচার 

মীম াংসা  কেরন…”-সরূা  আন-িনসাঃ ১০৫ 

আ�াহ র আইেনর �ি্�া ও �েয়ােগর জনযই আমােদর সবরাাক �েচ�া করা উিচ্। যােহাক, এর বযবহািরক িদক 

হল একি �� েয, “শারী‘য়াহ �েয়াগ করা যােব িক? এবং, আজেকর্েয্পিরি�ি্ে্্শারী‘য়াহ-এর্সচূনা্

করা্হেব ও্েসই সােথ শারী‘য়াহ �েয়ােগর জনয েযরপ পিরি�ি্র �েয়াজন ্ার্পিরে�ি�ে্্আজেকর 

বা�ব্ার  রপ িক?” 

ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর দয়াশীল �কৃি্ 
েকান প�ি্র বযবহািরক্ার সােথ সােথই যা চেল আেস ্া হল, এি মানব্ার জনয িক পদে�প �হণ কেরেছ, 

্া। অ্যাচােরর েবাঝা এবং অসু� মানবরিচ্ আইেনর ্াাব�ােন, েয সকল মানুষেক শাি� েদওয়ার কথা, 

্ােদরেক পুর�ৃ্ করা হেয়েছ এবং ্ােদরেক পূণর  া�ীন্ার �ি্�ি্ েদওয়া হেয়েছ। অথচ, যারা দয়া পাওয়ার 

েযাগয, ্ােদর িকছুই েদওয়া হয়িন এবং ্ােদরেক ্ােদর েদেশ মানেব্র জীবন যাপেন বা�য করা হেয়েছ। এসব 

অ্যাচাির্ মানুষ নযায়িবচােরর জনয িচৎকার করেছ এবং ্ারা েসই িনরাপতার �াপয যা একি সিয সমােজর 

্ার মানুষেদরেক েদওয়ার কথা। 

একি ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ েকান মানুষেক কখেনা েকান অথর্নি্ক লাি অথবা বংশগ্/জাি্গ্ 

কারেণ অবমািন্ করা হ্ না। এর একি উদাহরণ হল েকািরয়ান/জাপািনজ ��। এই যুে� েকািরয়ানেদর 

আ�মণ করা হেয়িছল। িক�, এখােনই �ংসাাক কােজর সমাি� ঘেটিন। ্ােদর পরাজেয়র পর, েকািরয়ানেদর 

অবমািন্ করা হেয়িছল এবং ্ােদরেক এমন িচ� পির�ােন বা�য করা হেয়িছল যাে্ ্ােদর স�েকর  জাি্েগা�ী 
এবং মানুষ িহেসেব অবমাননাকর কথা িলখা িছল। নারীেদরেক জাপািনজ সা�ােজযর পি্্া িহেসেব েঘাষণা 

েদওয়া হেয়িছল এবং ্ােদর েথেক জ�লাি করা স�ানেদরেক জারজ স�ান বেল ডাকা হয়। মানুেষর সং�ৃি্েক 
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পদদিল্ করা হেয়িছল এবং ্ােদরেক েসই ে�ইেটর অ�ীেন েকান অি�কার না িদেয় এক মানেব্র অনুিূি্ 

েদওয়া হেয়িছল। 

এরপর শর হল েগিরলা যু� এবং সাবরেলৗিকক অি�র্া। অবেশেষ যখন েকািরয়ানরা জাপােনর �িু� েথেক মুি� 

েপল, ্খন ্ােদর মে�য িীষণ ঘৃণােবা� বজায় থাকল। একি ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ এরপ কখেনা ঘট্ 

না। ইি্হাস �মাণ কের, ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর ছায়ায় েকািরয়ানেদর কখেনা �ংস করা হ্ না, কারণ জাি্-

েগা�ীগ্ কসং�ার েথেক ইসলাম মু�। নারী এবং িশশেদর যত েনওয়া হ্, েযেহ্ু ্ারা ইসলািমক ে�ইট্

(সা�াজয)-এর েবাঝা এবং এজনয ্ােদর েদখা-শনা এবং ্ােদর �েয়াজন পূরণ করা হ্। 

আর কােরাও একি িনিদর� জাি্র বা েগা�ীর বযি� হওয়ার কারেণ অপমািন্ এবং অবমািন্ হওয়ার িবষেয় 

বলে্ হেল, ইসলািমক শারী‘য়াহ এসব স�ূনররেপ পিরহার কের। েকান মানুেষর সং�ৃি্েক সংর�ণ করা হেব, 

য্�ণ না েসি িশরক অথবা এমনিকছুর আহবান জানায় যা ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ হারাম। িক� 

সং�ৃি্র েযসব িদক িাষা, ্ােদর খাদয, সাং�ৃি্ক আদশর ই্যািদেক অ�িুর � কের, েসসব িবষেয় শারী‘য়াহ 

েকানরকম হ�ে�প কের না। মানুষেক ্ােদর জাি্গ্ �থা ও রীি্নীি্ বহন করার পূণর অি�কার েদওয়া হয়, 

যিদ না েসি শারী‘য়াহ-এর স�ূনর িবেরা�ী হয়। 

মানুেষর ্ােদর �থা ও রীি্নীি্ সংর�ণ করার স�ম্া, ্ােদর র� এবং বংেশর একি অংশ, এবং ইসলাম 

এির সংর�ণ কের। এ কারেণই ‘বারবার’ িাষাি আজও উতর আি�কায় সংরি�্ রেয়েছ; আর ‘হাউসা’, 

‘এযারািমক’, ‘িহ�’ ই্যািদর কথা বলা বাহলয। ইসলােমর পূেবরকার িবজেয়র সময়, মুসিলম শাসকগণ চাইেল সােথ 

সােথই এসকল িাষা উে�দ করে্ পারে্ন এবং েযেকান �েমরর েয েকউই এর িবেরাি�্া করে্ চায় ্ােক 

পরা� করে্ পারে্ন। যােহাক, এসব িাষার সংর�ণ করা হেয়েছ এবং মানুেষর বংশ�ারা অ�্ রেয়েছ। 

ইসলােমর মানুেষর জাি্গ্ �ারার সংর�ণ এবং েসই সােথ ্ােদর র� এবং বংেশর �ারার সংর�েণর অনয্ম 

উৎকৃ� উদাহরণ হল, ‘আ��ুাহ  ইবন রওয়াইদা (রিদঃ)-এর ঘটনাি। ‘আরেবর িকছু ইহদী রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক হ্যার 

জনয উপায়-উপকরণ খুঁজিছল, আর ্ােদর �মাগ্ �্ারণার কারেণ মুসিলমরা নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর সােথ যারা 

মুসিলমেদর িবরে� ষড়য� করিছল্্ােদর আ�মণ কের এবং ্ােদর ৈসনযেদর হ্যা কের। যেু�র পর ‘আ��ুাহ  

(রিদঃ) েসই সংরি�্ এলাকািে্ ঘুরিছেলন এবং পরী�া কের েদখিছেলন। ্ার পযরেব�েণর সময় ি্িন 

‘্াওরাহ ’-এর িকছু খ�াংেশর কাগজ েদখে্ েপেলন। ি্িন সে� সে� েসগেলা উিেয় িনেলন এবং নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

কােছ েগেলন এবং উপ�াপণ করেলন। 

যখন িজে�স করা হল েয, েসগেলার বযাপাের িক করা হেব, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ্ােক বলেলন েয, েসগেলা ইহদীেদরেক 

িফিরেয় িদে্। আর ইবন রওয়াইদা (রিদঃ) েসগেলা ‘��ান রা�ী’-এর কােছ হ�া�র করেলন1F

(১)। এিােব যিদও 

আ�াহ  ্া‘য়ালা ইহদীেদরেক অিিশাপ িদেয়েছন এবং ্ােদর অপরা�ী বেল অেনক আয়াে্ অিিযু� কেরেছন, 

মুসিলম িহেসেব আমরা ‘েরিসজম’ (জাি্গ্ অহংকার)-এ অংশ েনই না এবং, সাং�ৃি্ক �ারার �ংেসর েচ�াও 

                                                           
(১) সীরাে্র বই েযমনঃ ইবন্ িহসাম, ইবন্ ইসহাক, ইবন্ ্াইিময়যাহ  েদখুন 
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কির না। কা’ব ইবন আল আহ বার, ‘আ�ু�াহ  ইবন সালাম, ওয়াহ ব ইব ন আলমুনাি�হ  (রিদঃ), সকল �া�ন 

ইহদী একদা একি ইহদীপূণর শহর অবেরাে�র সময় ‘্াওরাহ ’-এর িকছু িক্াব েদখে্ েপেলন। েসসব িক্াব 

িনেয় ইহদীেদরেক িফিরেয় েদওয়া হেয়িছল2

(২)। আর এমনিক আজেকও মুসিলম িবে�র অেনক িমউিজয়ােম 

ইহদীেদর েবশ িকছু �াচীন্ম ঐি্হািসক পা�ুিলিপ পাওয়া যায়3

(৩)। এসবই ইসলােমর পে� শি�শালী কে� বেল 

উেঠ এবং �ী�ানেদর জনয লিার েমঘ বেয় আেন, যারা ি�্ীয় িব�যুে� িহটলারেক িনয়�ণ করে্ বযথর হেয়িছল, 

েয ইহদীেদরেক �ংস করে্ ব�পিরকর িছল। 

এসব িকছুর মে�য িশ�নীয় িবষয় হল, ইসলাম বংশ�ারা, েমৗিলক অি�কার এবং মানিবক মযরাদার স�ূনর 

িন�য়্া েদয়। িবে�র �ম্াশীলরা িবগ্ ৭০ বছের েয পিরমাণ মানবাি�কার লংঘন কেরেছ, ইসলাম গ্ 

১৪০০ বছেরও এর অে�রকাংশও কেরিন। িক এ কারেণই সে্যর িবজয়ী হওয়া আবশযক এবং শারী‘য়াহ-এর 

�েয়াগ আবশযক। শ�ু ্াহেলই মানুষ ্ার মযরাদা েপে্ পাের এবং পৃিথবীও স�ািন্ হে্ পাের। 

েয সমসযাি সা�ারণ মানুেষর জনয রেয় যায় ্া হল ্ােদর আইনসমূহ। যিদও েসগেলা মানব মন েথেক অি্ 

যতসহকাের দিললাকাের িলিখ্ হেয়েছ, িক� এগেলা কখেনা মানব-�কৃি্েক সে�া�ন কেরিন। 

এসকল মানবরিচ্ আইেনর েদাদলুযমান এবং অকাযরকর �েয়ােগর মা�যেম, এগেলার বা�ব্া েদখা যায়। এর মূল 

কারণ হল, এসব মানবরিচ্ আইন েযসকল ফাঁক-েফাকর এবং পা�র-�ি্ি�য়া ৈ্রী কেরেছ, মানব-মন ্া 

উপলি� করার দরূদিৃ� রােখ না। উদাহরণ রপ, দির�েদর �ি্ আচরণ এবং মানুেষর জীবনাব�ার ম�যকার 

িবশাল বযব�ান। আমরা একি �স� বযাখযা করব যা েথেক েবাঝা যােব েয, পা�া্য আইনসমূহ 

বযবহােরানুপেযাগী এবং বাি্ল। 

চুির এবং শারী‘য়াহ-এর �ি্ি�য়া 
শারী‘য়াহ আমােদর েসই নযায়িবচার েদয় যা স�ূনর ‘ইউিনক’ (অি�্ীয়) এবং যার সােথ মানব ইি্হােসর আর 

েকান ্ুলনা চেল না। উদাহরণ রপ, েসই বযি�র জনয শারী‘য়াহ-এর সমা�ান িবেবচনা করা যাক, েয বযি� 

ইসলািমক আইেনর শাসেন একজন েপশাদার েচার। শারী‘য়াহ এর িবি�ব� আইন অনুসাের ্ার শাি� হল, ্ার 

                                                           
(২) �াগ� 

(৩) এর উদাহরণ হল, ‘েডড সী’ এর িকছু কাগজ এবং ‘নাগ হা�াদী’ এর িকছু পা�ুিলিপ যা পূেবর  জদর ান এবং িমশেরর ্াাব�ােন িছল। 

এটা উে�খ করাও জররী েয, িবিি� িহ� পা�ুিলিপ িমশেরর ‘েগিনজা’ (ইহদী সং�ৃি্ এবং সািহে্যর িমউিজয়াম)-এর েদাকানসমূেহ 

রাখা হেয়েছ। 
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হা্ েকেট েফলা4

(৪)। িক�, েয এই শারী‘য়াহ দিৃ�িি� বািহর েথেক েদেখ, ্ার জনয এি িক স�� কের? এই কিন 

িক� করণাময় কাজ িনে�র সমা�ান গেলা িনেয় আেসঃ 

১) এই কােজর কমতেক ্ােদর জনয একি সা�ারণ দ�ৃা� বািনেয় েদওয়া হয়, যারা িিবষযে্ এরপ কােজর িচ�া-

িাবনা করিছল। এেকই আমরা বিল িবনামূেলয িব�াপন। 

২) �ি্�ে�র কাছ েথেক েয পিরমাণ স�দ েনওয়া হেয়িছল, ্ােক ্ার পূণর �ি্দান েদওয়া হয়। এিােব, েয এই 

অপরাে�র িশকার, েস এ বযাপাের িনি�্ থাকেব েয, েস সবসময় এই অপরাে�র িশকার হেব না, েযেহ্ু 

নযায়িবচার সবরদা জয়ী হেব। 

৩) যিদ এই কােজর কমতর পিরবার থােক, ্ারা ্ার উপি�ি্ েথেক বি�্ হেব না। যিদও েস একি অপরা� 

কেরেছ, ্ােক েজেল রাখা হয় না এবং ্ােক ্ার �ী ও স�ানেদর েথেক পৃথক করা হয় না। 

৪) এটা এই কাজ স�াদনকারীর জনয একটা িশ�নীয় িবষয় হেয় থােক এবং হয়ে্া েস যুবস�দায় এবং অনযানয 

অপরাি�েদর জনয একি স্কর বাণীরেপ কাজ করেব, যাে্ ্ারা ্ার েথেক সিক পথ েদখে্ পায়। 

৫) এই কাজ স�াদনকারীেক কারাদ� রপ একি দীঘর সময় েজেল  থাকে্ হেব না, েযখােন জনসা�ারেণর 

অেথরর মা�যেম ্ার খাদয েথেক শর কের েমিডেকল এবং েডমাল পিরচযরা এবং েসই সােথ অনযানয অপরা�মূলক 

কাযর�ম িশ�ার জনয পুি�সা�ন করা হয়। 

শারী‘য়াহ ্ােদর জনযই উপকারী যারা িনরেপ�। আমরা আপনােক ৩য় পেয়মিে্ গিীর মনেযাগ িদে্ 

অনুেরা� করিছ। আজেকর ্থাকিথ্ শাি�কামী েডেমাে�সীে্ যখন মানুষ চুিরর নযায় অপরা� কের, ্খন 

্ােক েজলখানায় রাখা হয়। যিদও ্ােদরেক ্ােদর অপরা� অনুসাের শাি� িদে্ হেব, িক� এমন শাি�ও েদওয়া 

উিচৎ নয় যা েসই অপরাে�র সীমােকই ছািড়েয় যায়, যা শারী‘য়াহ �ারা িন�রাির্। 

িক�, আমরা েডেমাে�সীর ে�ে� েদখে্ পাই েয, এই শাি� �কৃ্পে� চুিরর ফেল েয �ি্ হেয়েছ, ্ার চাইে্ 

েসই অপরা�কারীর এবং সমােজর আেরাও অি�ক �ি্ কের। যিদ, েসই বযি� যােক েজলখানায় েনওয়া হেয়েছ, 

্ার একি পিরবার থােক যার েস-ই উপাজর নকারী, ্েব ্ােদর কােছ েস ছাড়া খাদয ও সাহাযয আসেব েকােতেক? 

এই বাাােদর িপ্ােক ্ােদর েচােখর সামেন এই ে�ইট্(সা�াজয) িকডনযাপ কের িনেয় েগেছ। এিােব ্ারা অি্ 

অ� বয়েসই িসে�েমর িবেরাি�্া করা িশেখ এবং ে�ইট্(সা�াজয)-িবেরা�ী হেয় পেড়। 

                                                           
(৪) েয পিরমাণ চুিরর ফেল একজন েচারেক শাি� েদওয়া যােব ্া হল ১৫ পাউ� �ািলরং (৭.২ ডলার)। েসই বযি� এর বিহিূর ্ েয ্ার 

েমৗিলক অি�কােরর জনয চুির কের, েযমনঃ রি, দ�ু, পািন ই্যািদ। এে�ে�, ্ােক হা্ কাটার শাি� েদওয়া হেব না। িক�, েয 

�েয়াজেনর ্ািগেদ চুির কের না, েযমনঃ েয বযি� ফািনরচার, ি�েয়েরা ইকইপেমম এবং অনযানয অ�েয়াজনীয় িজিনসপ� চুির কের, ্ার 

হা্ েকেট েফলা হেব। একইিােব, েকউ যিদ, ১৫ পাউে�র কম পিরমােণর িকছু চুির কের, ্েব ্ােকও হা্ কাটার শাি� েদওয়া হেব না। 

যিদ েস এমন িকছু চুির কের, যা েফেল রাখা হেয়েছ এবং েযি স�েকর  মািলক অবেহলা করেছ, ্াহেলও ্ােক হা্ কাটার শাি� েদওয়া 

হেব না। 
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এই বাাােদর মােয়র েথেক ্ার  ামীেক পৃথক করা হেয়েছ, যা ্ার মানিসক ও শারীিরক দগৃ্ায় আঘা্ হােন। 

ফেল েস হয়্ অনয েকান পুরেষর বাহে্ জায়গা কের েনেব, েয ্ার িদেক অি্ মা�ায় মনেযাগ িদেব এবং 

যতশীল হেব। ্খন ্ার বাাারা িক করেব যারা েদখেব েয একজন পুরষ েয ্ােদর িপ্া নয়, ্ােদর মা-েক 

আদর-েসাহাগ করেছ, বাহেব�ন করেছ এবং একে� বাস করেছ? িনি�্িােব, ্ােদর কিচ মেনর উপর এর এক 

সুদরূ�সারী �িাব পড়েব। 

আর যখন এই িপ্ােক মুি� েদওয়া হেব, উেতজনা আেরাও বৃি� পােব। ক্ই না েজল েথেক মুি��া�রা ঘের 

িফেরেছ শ�ু এটা েদখার জনয েয, ্ােদর �ীরা ন্ুন ে�িমক িনেয় মত। আমরা খবের েদেখিছ েয, এসব েজল েথেক 

মুি��া�  ামীরা এরপর িকরপ �ি্ি�য়া কের। দবুরার ে�াে� উ�াত হেয় ্ারা ্ােদর স�ূনর পিরবারেকও হ্যা 

কের েফেল। সু্রাং, আমরা শর েথেকই েদেখ আসিছ েয, েডেমাে�সীর িবচারপ�ি্ অপরা� �াস করার বদেল 

বৃি� করেছ। সবেশেষ, ে�ইট্(সা�াজয) �ি্ স�ােহ েয ২৫০০ পাউ� �ািলরং ্ার িপছেন বযয় কেরেছ, ্ার 

স�ূনরটাই েিে� যায়। 

 ামীির চািহদার কথা িচ�া করাও এই দেৃশয একি একা� জররী িবষয়। েজলখানায় থাকাকােল েস সমকামী্ার 

িদেক ঝঁুেক পড়ে্ পাের, েযেহ্ু এসব জায়গা ‘িপেডাফাইল’ (যারা িশশেদর �ি্ েযৗন-আকৃ� হয়), অ ািািবক 

েযৗনাচরণ এবং অনযানয সামািজক বযাি� ও ময়লা-আবজর নার উৎস। এিােব, এখােন ্ার েকান ে�িমক ৈ্রী হেয় 

েযে্ পাের, যার জনয েস আবার িফের আসে্ চাইেব। এিােব, েমৗিলক মানব চািহদার কারেণ েস ‘সডম’ [�ওেম 

লূ্ ] ও ‘েগােমার রাহ ’ (এসব নগরী ্ােদর অ্যাি�ক খারািবর কারেণ আ�াহ র ‘আযােব �ংস হেয় িগেয়িছল) 

এর অিযােসর িদেক ঝঁুেক পেড়। এসব ঘটনার �ারাবািহক্ায় েসখােন ‘এইড স’ এবং অনযানয সামািজক 

বযাি�সমূহ িব�ার লাি করেব, যা আবারও েমিডেকল খাে্র খরচ বৃি� করেব। 

বযািভচার এবং উ�ংৃখল িনিবরচার েযৗনিমলন 
বযািিচারীর জনয শারী‘য়াহ-এর আইন িক? শারী‘য়াহ আইনানুসাের েয বযি� বযািিচার কের5

(৫) ্ােক পাথর েমের 

হ্যা করা হেব। এখন, সমােজ এর �ারা িক স�� হয়? আমরা এই বযাপাের এখােন �ান অেসষণকারীেদর জনয 
িকছু পেয়ম �দান কেরিছ, 

১) যার মযরাদার �ি্ অিবচার করা হেয়িছল ্ার যথাথর সিুবচার করা হয়। 

২) িবনামূেলয িব�াপন, যা জনসা�ারণেক এই খারাপ কােজর শাি� েদখার সুেযাগ কের েদয়। 

                                                           
(৫) এখােন বযিিচার বলে্ ‘এযাডালটারী’ শ�ি বযবহার করা হেয়িছল, ‘এযাডালটারী’ হল যখন েকান িববািহ্ বযি� ্ার  ামী বা �ীর 

বদেল অনয কােরাও সােথ েযৗনস�ম কের। আর অিববািহ্ অব�ায় এরপ করেল েসই কাজেক বলা হয় ‘ফরিনেকশন’, যা একি পাপ 

কাজ এবং যার শাি� রপ উিয়েক চাবুকাঘা্ করা হয়। যিদও ‘ইংিলশ’-এ দ’ুি শ� রেয়েছ, ‘‘আরবী’-ে্ একি শ�ই বযবহার করা হয়, 

আর ্া হল ‘িজনা’, যা ‘এযাডালটারী’ এবং ‘ফরিনেকশন’ উিয়ি েবাঝাে্ই বযবব্ হয়। 
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৩) �াকৃি্কিােব অ্ব� উপােয় জ� েনওয়া বাাােদর সংখযা �াস পােব, েযেহ্ু সবার বযািিচােরর শাি� জানা 

আেছ। 

৪) েযৗন্ার মা�যেম ছড়ায়, এমন বযাি�র সংখযা �াস পােব। 

৫) এসব বযাি�র িব�ার েরা� করা এবং সবরিন� রাখা স�ব হেব। 

আ�ুিনক পা�া্য সমােজ, বযািিচারেক অপরা� িহেসেবই গণয করা হয় না। বরং, এটােক একা� বযি�গ্ 

িবষয়রেপ েদখা হয়। দিুর াগযবশ্, স�ি্ বছরগেলাে্ অ্ব� স�েকর র ফেল ‘াীট িচে�ন’-এর সংখযা �মশঃ 

বৃি� েপেয়েছ, যা েথেক আমরা েদখে্ পাই েয, এটােক আর বযি�গ্ িবষয় বেল চািলেয় েদওয়া স�ব হেব না। 

এসব ‘াীট িচে�ন’ েসসকল  াথরপর মানুেষর �্ারণামলূক বযািিচােরর ফল, যারা বযািিচার কের এবং এরপর 

িুেল যায়। েবশীরিাগ ে�ে�ই এসব িশশেদর পির্যাগ করা হয়, ফেল ্ারা িবি�� হেয় �রনীর বুেক ঘুের 

েবড়ায়, িনেজর পিরচয় না েজেন। ্ােদর কােছর মানুষ বলে্ েকউ েনই, ফেল  ািািবকিােবই সমাজিবেরা�ী 

হেয় ওেঠ। েকানি সিক এবং েকানি েবিক এগেলার উপর ্ােদর েকান সংগঠন ৈ্রী করা স�ব হয় না, 

েযেহ্ু ্ারা িনেজরাই েবিক কােজর ফল। আেরকি িবষয় হল ্ারা ্ােদর আপন িাই বা েবানেদর সােথ িবেয় 

বা একে� বসবােসর স�েকর  িল� হে্ পাের, েযেহ্ু ্ারা েক ্ােদর আাীয় ্া জােন না। 

এর ফেল জ� সংি�� সমসযা এবং িবকলা� স�ান েদখা েদয়, আর েসই সােথ ন্ুন বযাি�সমূহ যা পূেবর কখেনা েদখা 

যায় িন। এসবিকছুর উপর আল-‘আিযয (সবরশি�মান) �দত অি�কার/হা�্-েকই সংর�ণ করে্ হেব। 

অ্ব�িমলন এমন সব েরাগবযাি�র সংঘটক েযগেলােক পূেবর েকউ জান্ না। পূেবর আমরা শ�ু ‘িিিড’ জান্াম, 

িক� এখন ‘এইড স’ চেল এেসেছ। আেরাও অেনক ন্ুন েরাগ-বযাি� মাথাচারা িদেয় উেঠেছ। যখনই কুর্ কেমরর 

মানুষ বৃি� পায় ্খনই আমােদর্রব ন্ুন েরাগ-বযাি� পাঠান। িনঃসে�েহ এটাই �কৃ্ স্য। এটা েকান হািস-

ঠা�ার িবষয় নয়। আমােদর সা�য েনই আমােদর রবেক চযােল� করার, ্ার একথা জািনেয় েদবার পর েয, অ্ব� 

েযৗনিমলেনর শাি� িক। পৃিথবীর েশষ সময়কার ক�-পরী�া স�েকর  যায়নাব িবন ্  জাহশ (রিদঃ) িজে�স 

কেরিছেলন, 

 

“আমােদর মােঝ সৎকমরশীল মানুষ থাকা সোও িক আমােদর �ংস করা হেব?” রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “হযা,ঁ যখন 

আল-খাবাছ (অ্ব� েযৗনিমলন এবং অনযানয অ ািািবক েযৗনাচরণ) ছিড়েয় পড়েব।”-সহীহ আল-বুখারী 

অনুরপিােব, নবী লূ্ -এর �ওম যখন সমকামী্ায় িল� হল, ্খন ্ােদর উপর আসমান েথেক পাথর বষরণ 

করা হয়। আর আজেকর িদেনর মানুেষর উপর শাি� রপ ‘এইড স’ বিষর্ হে�। �ে্যক বযি� ্ার িনেজর 

পাথরাঘাে্ আহ্ হয়, যা হল আজেকর ‘এইড স’ িাইরাস। এিােব, যিদও প�ি্ বদলায়, িক� আ�াহ র শাি� 

িন�রাির্ থােক। 
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স�ব্, এর সবেচেয় দঃুখজনক এবং ক�দায়ক ফলাফল হল, এসব অ্ব�িমলেনর ফেল সৃ� িশশরা এমন কাউেক 

পায়িন েয ্ােদরেক িালবাসেব। ফেল এই পৃিথবী ্ােদর কােছ বড় একাকী� এবং এক িবশাল শূণয�ান রপ হেয় 

দাঁড়ায়। িক� ্ারা িনঃস� নয়। কারণ ্ােদর জনয আ�াহ  আেছন এবং ি্িনই ্ােদর জনয নযায়িবচার এবং 
অি�কার �ি্�া করেবন, যা ্ার আইেনর অ�িুর �, েযেহ্ু ি্িন ্ার সবেচেয় বড় সৃি� েথেক সবেচেয় েছাট সৃি� 

পযর� সবিকছুর েদখাশনা কেরন। ি্িন ্ােদর �ি্ও দয়াশীল যােদর সােথ অনযায়-অিবচার এবং িনযরা্ন করা 

হেয়েছ, আর এসব বাাারা িনঃসে�েহ এরকম পিরেবেশ অিবচােরর িশকার। 

উি�িখ্ ১ম এবং ২য় উদাহরণ েথেক আমরা েদখ্া পাই েয, শারী‘য়াহ �চ�িােব সু�। অপরিদেক বযািিচােরর 

শাি� শ� ু্খনই �েয়াগ করা হেব যখন চারজন সবরস�্িােব সা�ী েদয় েয ্ারা ঘটনাি েদেখেছ। আর যিদ 

চারজন বযি� িব�াির্িােব ঘটনাি েদখার সা�ী েদয়, ্ার মােন িন�য়ই এরকম িকছু ঘেটিছল, যা েবশীর িাগ 

ে�ে�ই �মাণ করা দরুহ। িক�, পাথরাঘাে্ মৃ্ুযর কথা েসই বযি�েক িনরৎসািহ্ কের েদয় এবং ্ার মেন িয় 

ঢুিকেয় েদয়, েয বযািিচার করার কথা িাবিছল। উদাহরণ রপ, েপশাদার েচােরর অনযায়কারী অংশ--হা্ েকেট 

েনওয়া হয়, েযন ্া সমােজ আর �ি্ সা�ন করে্ না পাের। িক�, বযািিচারী পুরষ অথবা বযািিচারী নারীর 

ে�ে� ্ার েদেহর স�ূনর অংশই অনযায়কারী। ্ােদর ঈষরািস্ েচাখ েথেক শর কের লিা�ান, েসখান েথেক হা্ 

এবং পা পযর� সবিকছুই অনযায়কারী িূিমকা পালন কেরেছ। ্াই, ্ার স�ূনরাংশেকই সাজা েপে্ হেব। ইসলাম 

নারী এবং পুরষেক ্ালােকর সমানাি�কার েদয়, যিদ একজন নারী অথবা পুরষ ্ার স�ীর জনয উপযু� না 

হয়। এটা অনযসব বাি্ল্�ীন েথেক আলাদা, েযখােন দ�ি্ পর�র পর�েরর উপযু� না হওয়া সোও 

্ােদরেক পর�েরর সােথ িব� কের েদওয়া হয়। আেরকি কারণ হল, যিদ েকউ জানে্ পায় েয, েকাথাও একজন 

বযািিচারী মানুষ আেছ, ্েব েস ্ার �ি্ �লু  হে্ পাের এবং এিােব েস ্ােক েপে্ চাইেব, েযেহ্ু বযািিচারী 
মানুষ িঢলা চিরে�র হয় এবং েয কােরাও সােথ একে� বাস করে্ও রাজী হয় এবং শাই্ন ্ােক পাপ ও 

�েলািেনর �্ীক রপ বযবহার করেব। শারী‘য়াহ এসব েখয়াল ও �েলািনেক সবচাইে্ বা�ব এবং দয়ালু 

উপােয় জবাব েদয়। 

শারী‘য়াহ-এর শাসেন িনরাপতা 
পূেবর আমরা েযরপ আেলাচনা কেরিছ েয, শারী‘য়াহ মানুেষর স্ী� এবং কলযাণ র�ােথর এেসেছ। িক�, এখনও 

শারী‘য়াহ আইন ও নীি্মালার এমন অেনক িকছু রেয় েগেছ েযগেলার িবেবচনা করা হয়িন। এটা আমােদর িাই ও 

েবানেদর কােছ পির�ার করা উিচৎ েয শারী‘য়াহ আেরাও এেসেছ, মানবজীবেনর সবচাইে্ গর�পূণর ৫ি 

িবষেয়র সংর�ণ করে্। েসগেলা হল, 

১। ঈমান/িব�াস 

২। রি/জান 
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৩। ‘ইয যা্/স�ান/বংশধারা 

৪। অথর/মাল/স�দ 

৫। েমধা/বুি� 

১। ঈমান/িব�াস 

শারী‘য়াহ এেসিছল এমন �ে্যক বযি�েক সংর�ণ করে্, েয শারী‘য়াহ এর সুশী্ল ছায়ার �ারা পিরেবি�্ হয়। 

এটা মুসিলমেদরেক ‘ইবাদা্ করার অি�কার িদেয়েছ এবং ্া কািফরেদর পযর� বি�র্ কেরেছ, য্�ণ পযর� ্ারা 

ে�ইেটর সােথ চুি�ব� অব�ায় থােক। যােদর সােথ চুি�ব� হওয়া যােব ্ারা হল, ইহদী, �ী�ান এবং পারসী। 

যিদও ইহদীরা অিিশ� এবং আ�াহ র ে�াে�র পা�, �ী�ানরা পথ�� এবং পারসীরা আগেনর উপাসনা কের, 

্ােদর �ীেনর উৎস একি িক্ােবর সােথ সংি�� যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বহ বছর আেগ নািযল 

কেরিছেলন6

(৬)। এ কারেণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর জনয িনরাপতা সংর�ণ কেরেছন, য্�ণ ্ারা 

ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এর আেদেশর অ�িুর � থােক। ‘িজিযয়া’ েদওয়া এবং ে�ইট্(সা�াজয)-এর িবরে� 

েকানরকম চ�া� বা ষড়য� না করা, ্ােদরেক ে�ইট্(সা�াজয)-এর আেদেশর অ�িুর � কের। এর িবিনমেয়, 

্ােদরেক ্ােদর �মরচচর া করে্ েদওয়া হেব এবং ইসলািমক শাসকগণ বা িবষয় েথেক অ�্ অব�ায় চলােফরা 
করে্ েদওয়া হেব এবং ্ােদরেক আ�মণ অথবা ্ােদর সােথ অনযায় বযবহার করা হেব না। 

আর েসই সােথ, যখন ্ারা ্ােদর �মরচচর া কের, ্ােদর ‘িব�াস’ অনযেদর কােছ �চার করা হেব না। েযেহ্ু এি 

িুল �মর, সে্যর উপর �ি্ি�্ মানুষেদরেক এর দরজার িদেক আহবান করার েকান অি�কার ্ােদর েনই। 

আেরকি িবষয় হল, এসব মানুেষরা ্ােদর �মতয় আচারানু�ান িহেসেব মদ খায়, যা ইসলােম পির�ারিােব 

হারাম। 

যিদও ্ারা এটা ্ােদর িনেজেদর বাসায় একা� েগাপেন করে্ পাের, ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ এর 

(মদ/এযালেকাহল) অথবা অনয েযেকান হারাম ব�র েকানরকম িব�াপন, আমদানী বা র�ানী ্ােদর জনয স�ূনর 

হারাম। ্ােদর েযেকান �মতয় অনু�ান �কােশয পালন করা এবং মুসিলমেদরেক অংশ�হণ করে্ আহবান করাও 

্ােদর জনয হারাম। 

এছাড়াও িকছু িমথযা �মর আেছ েযগেলােক জগ্সমূেহর রব  ীকৃি্ েদনিন এবং েযগেলার জনয িনরাপতা িনিদর� 

কেরনিন। এগেলা হল িূডূ, জাদিুবদযা, সকল �কার মুি র্ -�ি্মার পূজা ই্যািদ। 

                                                           
(৬) শ�ু ইমাম ‘আলী Ê-ই এরপ বেলেছন েয, আগেনর উপাসনাকারীেদর িক্াব িছল। েবশীর িাগ ‘আিলমগণ এর সােথ একম্ 

েপাষণ কেরন না।  
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এই �মরগেলা স�ূণর অ�হণেযাগয এবং বাি্ল িশরক্সমৃ� �মর। এিােব, এগেলার জনয সাবরেিৗম �ম্ার মািলক 

আ�াহ  ্া‘য়ালার ে�ইট্(সা�াজয) েথেক েকান িনরাপতা েনই। সু্রাং, িব�াসিেক আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালার 

�ারা  ীকৃি্�া� হে্ হেব এবং এর মূল উৎস ্াওহীদপ�ী হে্ হেব। 

যিদও ্ােদর �মর  ীকৃি্�া� নয়, ্ারা য্�ণ ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এর কাযর�ম-এ হ�ে�প করা েথেক 

িবর্ থাকেব, ্্�ণ ্ারা মুজািহ�ীন আিমরর রাজকীয় ্রবারী েথেক িনরাপদ থাকেব। যােহাক, ্ােদর 

জবাইকৃ্ েগাশ্ আমােদর জনয হারাম এবং ্ােদর নারীেদর িবেয় করা আমােদর জনয নাযােয়জ/হারাম। আর 

্ােদর েযেকান অনু�ান �কােশয করা স�ূনর হারাম। 

িবষয়ি এরপই হওয়া চাই, েযেহ্ু িুল �েমরর েকান অি�কার েনই ্ার কসং�ার ও অনু�ানািদ �ারা মানুষেক 

পরী�া/সমসযার মােঝ েফেল েদওয়ার, েযগেলার অি�কাংেশরই ্ােদর আচার-অনু�ােন েখালাখুিল কুর অথবা 

িশর ক িমি�্ থােক। আর মুসিলমেদর ‘ঈমান/িব�াস’ সংর�েণর জনয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, 

১) �ীন ্যাগ করা হারাম কেরেছন এবং এর জনয একি শাি� িন�রারণ কেরেছন। 

২) মুসিলমেদরেক কািফরেদর মােঝ বসবাস করা হারাম কেরেছন, েযন কািফররা ইসলাম এবং মুসিলমেদর উপর 

েকানরপ �িাব না েফেল। 

৩) মুসিলম নারীেদর উপর কািফর পুরষেদরেক িবেয় করার বযাপাের িনেষ�া�া জাির কেরেছন, কারণ েস 

(কািফর পুরষ) ্ােক �িািব্ করেব। 

৪) মানুেষর উপর ইসলােমর �ান আহরণ করা বা�য্ামলূক কেরেছন এবং ইসলােমর সুর�ার জনয ’আিলমেদর  

উপর অি্ির� �ান আহরণও বা�য্ামলূক কেরেছন। 

৫) সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকােজর িনেষে�র জনয ্ািগদ িদেয়েছন, েযন ইসলােমর আইন ও আেদশ অ�্ 

থােক। 

৬) ‘িজহাদ’-েক বা�য্ামূলক কেরেছন, আ�মনাাক ও র�নাাক উিয় �কার, েযেহ্ু মুসিলমরা িনেজেদরেক 

র�া এবং অনযেদরেক ইসলােমর িদেক আহবােনর জনয আিদ� হেয়েছ। এটা েসসব মানুষেদর জনযও, যারা 
‘িমিডয়া’-এর �চারণা �ারা ইসলাম স�েকর  িুল �ারণা েপাষণ কেরেছ, যােদরেক হয়্ এর �ারা জয় করা ও 

পরব্তে্ ইসলাম �ারা শাসন করা যােব, যাে্ ্ারা িনেির জাল ও িনখাঁদ স্য েদখে্ পায় এবং মুসিলম হয়। 

৭) ইসলােম আনুগ্য এবং িবেরা�-এর একি আদশর মানদ� �াপন কেরেছন, যাে্ পথ�� এবং কািফররা েন্ৃ� 

�হণ কের ্ােদর িমথযাচার �ারা �ীনেক �ংস করে্ না পাের। আ�াহ , ্াঁর রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এবং সবরজনীনিােব 

মুসিলমেদর �ি্ �্ারণা ও ষড়য�মূলক কাজেক িনরৎসািহ্ ও িনিষ� করাও এর একি অনয্ম গর�পূণর 
উে�শয। 
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৮) েয েকউ গণােহর কাজ কেরেছ, ্ােক ্াওবাহ  কের একি সু�র ্াজা সূচনার মা�যেম সে্যর পিব� ইলাহ -এর 

সােথ ্ার স�কর  পুন�রি্�ার করার জনয দরজা খুেল িদেয়েছন। 

৯) যারা মুসিলম নয়, ্ােদরেক ্ােদর �েমরর উ�ি্ সা�ন কের এিগেয় আসে্ সাহাযয কেরন, যিদও ্ারা 

মুসিলম নয়। এর একি উদাহরণ হেব, যিদ একজন ইহদী ‘ঈসা -েক মাসীহ  িহেসেব �হণ করে্ চায়, ্েব ্ােক 

একােজ উৎসাহ েদওয়া হেব, েযেহ্ু এি ্ােক ইসলােমর িনকটব্ত করেব। এর আেরকি উদাহরণ হল, েকান 

�ী�ান যিদ ‘ি��বাদ’ (“ি�িনি”) পিরহার কের পিরপূণর ্াওহীদ �হণ করে্ চায়, ্েব ্ােক উৎসাহ েদওয়া হেব 

এবং এি অজর ন করে্ ্ােক সাহাযয করা হেব। 

যােহাক, একজন �ী�ােনর মূসা -েক একজন নবী মানে্ অ ীকৃি্ জানােনা অথবা ঈসা -েক মাসীহ  মানে্ 

অ ীকৃি্ জানােনা, একি ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ এরকম িকছু �হণ করা হেব না। এটা অ�হণেযাগয, 

েযেহ্ু এটা ্ার িনেজর �মর েযই ম্বােদর স্য্ার উপর �ি্ি�্, ্া লংঘন কের। 

২। রি/জান 

এে�ে� েয র�/জান সংর�ণ করা হয়, ্া মানুেষর আইনগ্িােব নযায়িবচার পাবার অি�কােরর সােথ 

স�িকর ্। ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ েযেকান বযি�, েহাক েস মুসিলম অথবা কািফর, ইসলািমক ে�ইট্

(সা�াজয)-এর িনরাপতায় েস এবং ্ার িনকটব্ত মানুেষরা �য়-�ি্ েথেক র�া পাবার েযাগয। 

এর একি উদাহরণ হল, যিদ কাউেক শারীিরকিােব আঘা্ করা হয়, ্েব ্ার ঔষ�-খরচ পাবার, ্ার 

আঘাে্র যত পাবার যথাথর অি�কার ্ার আেছ। ্ােক অবশযই সংর�ণ করে্ হেব, যাে্ েস ্ার খুিশম্ 

েযেকান সমেয় বািহের েবর হে্ িনরাপদ অনুিব কের।  

শারী‘য়াহ শাসেন যারা উে�শয�েণািদ্িােব হ্যা কের, ্ােদর েমের েফলা হয়। এর একি উে�শয হল, সমাজ 

েথেক ‘িসিরয়াল িকলার’-েদর আিবির াব এবং ্ােদর অনুসরণ ব� করা, যা আজেকর সমােজ সবর� েদখা যায়। 

েকউ যিদ দঘুরটনায় মারা যায়, েযমনঃ যিদ মারামাির িনয়�েনর বািহের চেল যায় অথবা চাকিরগ্ দঘুরটনা, 

েসে�ে� মৃ্ বযি�র পিরবারেক র�পণ িদে্ হেব। এই উপােয়, েসই পিরবারি দিুির �-আ�া� হয় না এবং এর 

বাাারা, �ীগণ এবং  ামীরা এরপরও �েয়াজনীয় পুি� লাি করে্ পাের। 

েয বযি� কােরাও েদেহ �ি্ সা�ন কের, েযমনঃ একি দাঁ্ অথবা েচাখ, ইসলাম আঘা্�া� বযি�র জনয 

আঘা্কারীর দাঁ্ বা েচাখ উিেয় েনওয়া, অথবা �ি্পরূণ েনওয়া হালাল কেরেছ। 

আাহ্যা-েক হারাম করা হেয়েছ, েযেহ্ু এি মানব েদেহর �ি্সা�ন কের এবং এি িনেজর উপর যুল ম, যার 

সুদরূ�সারী ফলাফল পরব্ত জীবেনও রেয়েছ। এর একি অনয্ম উে�শয হল, গণ আাহ্যা এবং এই কােজর 

অনুসরণ েরা� করা। 
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েয বযি� েবআইিন কারেণ হ্যা কের, ্ােক ে�ইট্(সা�াজয)-এর সকল�কার সুিব�া েথেক বি�্ করা হেব। 

একইিােব, েয বযি� ্ার িপ্া, মা্া অথবা উিয়েকই হ্যা কের, ্ােক ্ােদর েথেক উতরাি�কারসূে� গণয 

করা হয় না। 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বযবসা, বািনজয, ্ালাক ই্যািদর জনয একি শ� িনয়ম ৈ্রী কেরেছন, যাে্ এি 

হ্যা, শ�্া, যু� ই্যািদর িদেক �ািব্ না হয়। মানুেষর উপর িনেজেদর �িশ�ণ করা এবং িনেজেদর �ি্র�া 

করা বা�য্ামূলক, যাে্ যারা ্ােদর হ্যা করে্ চায়, ্ােদর সহজ টােগরেট ্ারা পিরণ্ না হয়। 

েযসকল মানুষ অনয মানুেষর শারীিরক �ি্ সা�ন কের এবং ওৎেপে্ েথেক অ্িকর ্ হামলা চালায়, ্ােদরেক 

অ�ম ও অ�মু� করা শারী‘য়াহ এর আেদশ। এর আেরকি উে�শয হল, এর ফেল আমর ড ও াং-আমর ড7

(৭) রবারী 

(হমিক-ডাকাি্) ব� হয়। 

�ে্যকেক ্ার কােজর জনয দায়ী করা হয় এবং েসই সােথ যারা ্ার ্াাব�ােন থােক ্ােদর জনযও ্ােক দায়ী 

করা হয়, েযমন কােরাও বাাা। শারী‘য়াহ অসু� বযি�র উপর ঔষ� �হণ এবং ঔষ� বয্ী্ অেপ�া না করা, 

বা�য্ামূলক কেরেছ। এরফেল মানুষ সবসময় সু� এবং িফট থাকেব। মানুষেক এমন কােজ িনবৃত করা হয় যা 
েরাগবযাি� ছড়ােব, েযমনঃ ব� জলাশেয় ��াব করা, েয হা্ েকউ বাথরেমর কােজ বযবহার কের েস হাে্ খাওয়া 

ই্যািদ। এসব অ া�যকর কাজ করা িনেষ�। 

েযেকান পুরষ অথবা নারীর িনেজেক েকান আ�মনাাক/যু�র্/শ�িাবাপ� বযি� েথেক র�া করার অি�কার 

রেয়েছ। েকউ যিদ কাউেক হ্যা করে্ উদয্ হয়, ্েব হমিকর মুেখ পি্্ বযি�র িনেজেক র�া করার 

অি�কার রেয়েছ এবং �েয়াজেন েস আ�মণকারী বযি�েক হ্যাও করে্ পারেব। 

েসইসােথ, এমন েযেকান িকছু যা সমােজ শ�্া উে�ক কের, যার ফল�ি্ে্ খুনও হেয় েযে্ পাের, ্া করা 

িনেষ�। এই কারেণই ইসলােম েকান বযি�র িদেক অ� ে্ালা িনেষ�, েযেহ্ু এি শ�্া সৃি� করে্ পাের এবং 

ফল�ি্ে্ হ্যাকা�ও ঘটে্ পাের। ইসলাম এসব �ংসাাক কােজর দরজা ব� কেরেছ। 

৩। ‘ইযযা্/স�ান/বংশধারা 

শারী‘য়াহ বযািিচার এবং অনযানয সীমালংঘন েরা� করার মা�যেম মানুেষর বংশ�ারা র�া কের। িবেয়র মা�যেম 

বংশ�ারার র�া এবং বযািিচােরর িবরে� িনরৎসািহ্ করা ও �ি্েরা� করার মা�যেম এই উে�শয অজর ন করা 
হয়। যিদ মানুষ িবেয় না কের এবং ্ােদর শারীিরক ও সামািজক স�কর সমূহ আ�াহ  �দত  া�যকর উপােয় না 

কের, ্েব িনি�্িােব ্ােদর জনয আ�াহ  �দত িকছু খারাপ �ি্ি�য়া আেছ। 

                                                           
 (৭) াং আম্রড রবারী হল, েযখােন েকউ একজনেক হমিক েদয় অথবা ্ার িদেক মুঠা নাড়ায় এবং বেলঃ “আমােক ে্ামার টাকা দাও।” 

এমনও হে্ পাের েয, এ বযি�েক শারীিরকিােব আঘা্ কের টাকা চাওয়া হেয়েছ। 
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যখন মানুষ শারী‘য়াহ  ীকৃি্ েদয় না এমন দ�ি্ গঠন কের, ্খন এর খারাপ ফলাফল অগিণ্। যিদ ্ােদর 

বাাা হয়, ্েব ্ারা সিক উপােয় েবেড় উেঠ না, েযেহ্ু ্ারা ৈব� নয়। যিদ এই স�কর  েশষ হেয় যায়, ্েব 

্ােদর িপ্া ্ােদর জনয দায়ী থােক না এবং ্ােদর পির্যাগ করা হয়, যা আজেকর িদেন িশ�িিিতক 

েদশগেলাে্ একি অহরহ ঘটনায় পিরণ্ হেয়েছ। 

যখন এসব বাাা বড় হেব, ্ারা ্ােদর পূবরব্তেদর অনুকরণ করেব এবং এই িয়াবহ অ�ীি্কর পাপকাজ 

করে্ থাকেব। এমনিক ্ারা ্ােদর িনজ আাীয়েদর সােথও বসবাস এবং এর েথেক স�ান উৎপাদন করে্ 

পাের! েযেহ্ু, অিববািহ্ স�েকর  েকউ বংশ�ারার িদেক মনেযাগ েদয় না। এিােব একজন অ�র-িাই বা অ�র-

েবান8

(৮) ্ার অপর িাই বা েবােনর সােথ স�কর  গেড় ্ুলে্ পাের, যােক অনয ঘের বড় করা হেয়িছল। এর ফেল 

জ�গ্ �িস�� স�ান জ�লাি করে্ পাের, যােদর িনেজেদর েকান েদাষ েনই। অনযেদর িুেলর কারেণ ্ারা 
কে�র স�ুখীন হয় এবং অবেশেষ, হয় ্ারা এি্মখানায় আি�্ হয় অথবা ্ােদর �ারা পির্যাজয হয়, যােদর 

�কৃ্পে� এসব িশশেদর িালবাসার কথা। 

এছাড়াও, পা�া্য সংিব�ান অনুসাের, অ্ব� স�ােনরা িলিখ্ ই�া এবং উতরাি�কার সূ� েথেক বি�্। 

শারী‘য়াহ-এরও উতরাি�কার এবং িলিখ্ ই�া স�িকর ্ আইন রেয়েছ িক� এর �েয়াগ স�ূনর িবপরী্। একমা� 

িববাহব�ণই  ীকৃ্ ৈব� স�কর  এবং মানুষেক ্ার চািহদার জনয এই স�েকর র িদেকই �ািব্ হে্ হয়। যখন 

িবেয় স�� করা হয়, ্খন সা�ী থাকে্ হয় এবং যখন ্ালাক স�� হয়, ্খনও সা�ী থাকে্ হয়। এর ফেল 

েকানরকম িব�াি� েদখা েদয় না এবং েকানরকম অজাচারমূলক স�কর  ৈ্রী হয় না, েযেহ্ু যারা িবেয় কের, 

্ারা ্ােদর পিরবােরর ্াাব�ােন এি স�� কের। যিদ ্ারা িনেজরাই িনেজেদর এমন্আ�ীয়্ার্ ীকৃি্ 

েদর অথবা ্ােদর মে�য একজন সা�ারণ আাীয় (িপ্া অথবা মা্া) থােক, যা্্ােদর্ৈববািহক্স�কর েক্

হারাম্কের, ্েব এই িবেয় সে� সে� বাি্ল বেল েঘািষ্ হেব। ফেল ্ােদর উৎপািদ্ স�ানেদর েয জ�গ্ 

�ি-সমসযার স�ুখীন হে্ হ্, ্ারা েসই দেৃশযই অব্ীণর হেব না, েযেহ্ু এর আেরাও অেনক আেগই ্ােদরেক 

এই পথ েথেক িফিরেয় েদওয়া হেয়েছ। 

েযৗন অপরাে�র জনয শারী‘য়াহ িবিি� রকম শাি�র িব�ান িদেয়েছ, েযমনঃ িববািহ্ বযি�র বযািিচােরর শাি� 

পাথর েমের হ্যা, অিববািহ্ বযি�র বযািিচােরর শাি� েব�াঘা্ এবং এমনিক িকছু ে�ে� িনবরাসন। অি্পিব� 

িব�ানদা্া িবেয়র উৎসাহ দােনর মা�যেমও বযািিচােরর পথ ব� কেরেছন, েযমনঃ  া�ীন পুরেষর সােথ  া�ীন 

নারীর িববাহস�কর  অথবা দাসী �য়, আর যারা  া�ীন নারীেক িবেয় করে্ স�ম নয় ্ােদর জনয দাসীেক 

িবেয়। 

একি েযৗনসি�য় সমােজ ক�-পরী�া, িবশৃংখলা-অিনয়ম েরা� করার জনয ‘িহজাব’-েক বা�য্ামলূক (ফারদ) 

করা হেয়েছ। এছাড়াও, আগ�কেদর সােথ েকামলিােব কথাবলা মিহলােদর জনয হারাম করা হেয়েছ। এই কাজেক 

                                                           
(৮) েকউ কােরাও অ�র-িাই বা অ�র-েবান হয়, যখন ্ােদর িপ্া বা মা্ার েযেকান একজন একই হয়।  
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সহজ করার জনয, পুরষ এবং নারী উিেয়র জনয �ুরআন দিৃ� অবন্ করা বা�য্ামূলক (ফারদ) কের িদেয়েছ। 

ইসলািমক আইনসমূহ ক্ই না অ�গামী, এি আমােদরেক কােরাও বাসগৃেহ বা কে� �েবেশর পূেবর অনুমি্ েনবার 

আদব িশ�া িদেয়েছ। এছাড়াও ইসলাম নারীেদর জনয মাহরাম (একজন বােলগ পুরষ অিিিাবক, েয নারীর 

শারীিরক ও মানিসক  াথর র�া কের) ছাড়া েকান পরপুরেষর সােথ একাকী �মন অথবা েকান �ােন অব�ান করা 

হারাম কেরেছ। এই সা�ারণ এবং সু�� কাজ ‘েডইট েরইপ’ (িবেশষ েকান িন�রাির্ িদন, েযিদন ে�িমক-ে�িমকা 
েদখা কের, ঘুের ই্যািদ কের, েসইিদেন �ষরণ) এবং েসই সােথ অি�কাংশ �কার েযৗনহয়রািন, যা এক েছাবেল করা 

হয়, ্া েরা� কেরেছ। 

্ালােকর অনুমি্ েদওয়া হেয়েছ, এবং িববােহর সমাি� টানার অি�কার নারীেদর েদওয়া হেয়েছ, যিদ এই স�কর  

্ার জনয �ি্কর হেয় দাঁড়ায় এবং িবক� িকছু করা জররী হেয় পেড়। ্ালাক অথবা  ামীর মৃ্ুয অথবা ্ার 

িনেজর প� েথেক িবেয়র সমাি� টানার পর নারীেদর জনয ‘ই�াহ ’(৯)-এর সময়কাল পযর� অেপ�া করা 

বা�য্ামূলক (ফারদ), েযন অনয পুরেষর বীযর নারীর গেির  িমি�্ না হয়। এিােব েয স�ান এখেনা জ� েনয় িন, 

এই আইন ্ার বংশ�ারা সংর�ণ কের। 

এছাড়াও শারী‘য়াহ বযািিচােরর িমথযা অিিেযাগকারী বযি�র জনয েব�াঘাে্র শাি� েরেখেছ এবং এর মা�যেম 

মুসিলম পুরষ এবং মুসিলম নারীেদর ‘ইযয্া্ র�া কেরেছ। ্াছাড়াও শারী‘য়াহ কােরাও িপছেন িন�া অথবা 

কাউেক খারাপ নােম ডাকা-েক হারাম কেরেছ। 

এমনসব জায়গায় যাওয়াও শারী‘য়াহ হারাম কেরেছ, েযখােন খারাপ কাজ হয়, এবং েয জায়গা পাপী মানুেষর 

আ�ানা, েযমনঃ পি্্ালয়, পানশালা, মাদক�হেনর জায়গা ই্যািদ। এটা এ কারেণ, েযন েকান িব�াসীর িদেক 

অপবাদ আেরাপ করা স�ব না হয়, এবং ্ােদর চিরে�র সুনাম েযন িন�ি না হয়। এসব জায়গা ্যাগ করার 

মা�যেম এসব জায়গােক এক �কার সামািজক িনবরাসন েদওয়া হেব, যার ফেল এসব খারাপ কােজ িল� মানুষও 

এসব কাজ েথেক িনরৎসািহ্ হেব এবং ্ারা এসব কাজ েথেক িবর্ হেয় ইসলািমক সমােজ েযাগদান করে্ 

পারেব।10

(১০) 

                                                           
(৯) এটা একি বা�য্ামূলক (ফারদ) সময়-বযব�ান যা �ে্যক ্ালাক�া� নারীর পার করে্ হেব। এই সমেয়র মে�য যিদ েস গির ব্ী 
হয়, ্েব পূেবরর  ামী েজেন যােব েয এই স�ান ্ার এবং পরব্ত  ামী জানেব েয এই স�ান ্ার নয় এবং এজনয এই স�ােনর 

্াাব�ােনর দািয়� ্ার নয়। নারীিও এে�ে� ্ার পরব্ত  ামীর সােথ এই স�ােনর িরণেপাষেণর বযাপাের চালািক করে্ পারেব না, 
যা পা�া্য সমােজর অেনক অশি ই�ােপাষণকারী নারীেদর �ারা সংঘি্ হেয় থােক, যারা পূেবরর  ামী অথবা ে�িমক েথেক �ি্েশা� 

িনে্ চায়। ফেল এই আইন স�ানেক িুল উতরাি�কার েথেক এবং অথরহীন কােরাও িপ্ৃ� েথেক র�া কের। আর ক্ স�ান ও িপ্া-

মা্াই না রে�র পরী�া কের েদখে্ েপল েয, স�িকর ্ মানুষি আসেল ্ার স�ান বা িপ্া-মা্া নয়। বরং, পুবরব্ত বযি�ই স�ােনর 

িপ্া িছল। আ�াহ  র�লু ‘ইয যা্-এর শারী‘য়াহ মানুষেক এই িব�াি� এবং একই সমেয় অসংখয েযৗনস�ী থাকার ফেল েযসব েযৗনবযাি� 

হয় ্া েথেক র�া কেরেছ, যা এখনকার িদেন মহামারী আকার �ারণ কেরেছ। 

(১০) একি ইসলািমক ে�ইট-এ এসব �ি্�ােনর েকান অি��ই থাকেব না। ফেল এসব কােজর �েলািনও থাকেব না। িক�, ইসলািমক 

ে�ইট-এর বািহের এসব �ান েথেক ঈমানদার বযি�র দেূর থাকা উিচ্। 
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৪। অথর/মাল/স�দ 

শারী‘য়াহ মানুেষর অথর ও স�েদর িনরাপতা েদয়, সংর�ণ কের এবং দগৃিােব সকল�কার অপচয় েথেক র�া 

কের। ব র্ মান যুেগর অপচয়কারীরা লটাির বযবহার কের এবং এরেপ অপর বযি� �নী হয়, এিােব মানুষেক �ল ু 

কের ্ার পেকট খািল করা হয় এবং অপর বযি�র পেকট িরা হয় িনরীহ মানুেষর অিজর ্ অথর �ারা। 

মানুেষর স�দ র�ােথর শারী‘য়াহ চুির, সুিদ কারবার এবং এমন সব েলনেদন যা অিনি�্ ্থয বা শে র্ র উপর 

িিিত কের হয়, ই্যািদ হারাম কেরেছ। জয়ুা এবং এি েয �ােন েখলা হয়-এসবিকছু শারী‘য়াহ হারাম কেরেছ। 

শারী‘য়াহ েলনেদেনর জনয িবিি� আইন-কানুন এবং নীি্মালা �দান কেরেছ, েযন মানুষ অপেরর স�দ 

অনযায়িােব আাসাৎ করে্ না পাের। 

পি্্াবিৃত, িসগােরট, মদ, ককর এবং অনযানয �ি্কর িজিনেসর বযবসা হারাম করা হেয়েছ, েযন এগেলা 

মানুেষর উপাজর ন প�ি্ে্ পিরণ্ না হয়। স�েদর অপচয় হারাম করা হেয়েছ এবং শারী‘য়াহ উ�াদ বযি�েক 

িনেজর অেথরর দািয়ে�র জনয অনুপযু� মেন কের এবং এ কারেণ এরপ বযি�র একজন অিিিাবক থাকে্ হয়। 

শারী‘য়াহ িব�ান কেরেছ েয, িশশ-িকেশারেদর েদখাশনার জনয ্ােদর অিিিাবক থাকে্ হেব, িবেশষকের 

এি্মেদর জনয, েযন ্ােদর ৈদনি�ন িবষয়ািদর েদখাশনা করা হয়, েযন যখন ্ারা বয়ঃ�া� হয়, ্খন ্ােদর 

স�দ অ�্, অটুট অব�ায় পায়। এছড়াও, মানুেষর উপাজর ন েথেক টযা� েনওয়া হারাম করা হেয়েছ, কারণ, 

�ে্যক বযি�র িবিি� �কার বযেয়র খা্ এবং �েয়াজন রেয়েছ, আর ্াই ্ার উপাজর েনর উপর টযা� আেরাপ 

করা যায় না। বরং, শারী‘য়াহ �ি্ বছেরর ি�র অথর েথেক একি েছাট অংশ ে�ইট্(সা�াজয)-এর অিাবী ও 

দির�েদর মােঝ বমন কের েদয় এবং এিােব বািক অথরেক পিব� কের েদয়। এিােব দির� ও অিাবীরা চুিরেক 

অবল�ন করেব না অথবা �নীেদর ঘৃণা করেব না, কারণ েস জানেব েয, �নীরা ্ার েখয়াল রাখেব। এমনিক 

মুসিলমরা আবূ বা�র (রিদঃ)-এর সময়কােল ‘যাকাহ’ িদে্ অ ীকারকারীেদর িবরে� যু� কেরিছল, েযন ্ারা 

দির�েদর অি�কার সংর�ণ করে্ পাের। 

ইসলাম আাীয় জনেক উতরাি�কার বা উইলকৃ্ স�িত পাবার অি�কার িদেয়েছ, �ে্যেকর জনয িনিদর� 

পিরমাণ, এবং এই পিরমাণেক অি্�ম করা হারাম কেরেছ এবং কাউেক ্ার �াপয অি�কার েথেক বি�্ করাও 

হারাম কেরেছ। সা�ারণিােব, শারী‘য়াহ এমন সবিকছু হারাম কেরেছ যা, মানুেষর স�িত �ংস কের অথবা 

স�েদর অপচয় কের। শারী‘য়াহ এি িনি�্ কের েয, মানুষ ্ার যা আেছ ্া েথেক সেবরাা সুিব�া ও িনরাপতা 

েিাগ করেব। 

েবশীরিাগ িশ�িিিতক েদেশ েয লটাির করা হয়, ্া �কৃ্পে� একি িনিদর� পিরমাণ টযা�-এর অথর যা 

জয়ুােখলার জনয বযবহার করা হয়। এসব েগা�ী �থেম দির� অ�েল ্ােদর কমরসূিচ �হণ কের, আেরাও অি�ক 

অথর েনওয়ার উে�েশয। েবশীরিাগ ে�ে� এসেব েকান িবজেয়র না�ার থােক না, আর যখন থােক, ্া এ্ই �ীণ 

েয, কােরাও এখােন িবজেয়র চাইে্ েযন দনুতি্�� লযািন আেমিরকার শাসক হওয়ারই স�াবনা েবশী। 
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এর উপের, যখন এবং যিদ েকউ এইসব লটাির িজে্ েফেল, ্েব ্ােদর েথেক েয টযা� আদায় করা হয়, ্া এ্ই 

করণ হয় েয, ্ােদর অব�া এরপ হয় েযন ্ারা েকান লটািরই িজে্ িন। এছাড়াও, ে�ইট্(সা�াজয) ্ােদর 

অেথরর বযব�াপনার জনয েকান পদে�প েনয় না অথবা ্ােদর জনয েকান বােজট কের না, যার ফেল ্ারা 

বযাপকহাের অপচয় কের। ক্ মানুষই না লটাির িজে্িছল এবং ্ার কেয়ক রা্ পর ্ােদর এরপ হেয়িছল েয, 

্ােদর পরেনর ব� ছাড়া ্ােদর আর িকছু িছল না। এই কথাি মাথায় েরেখ আমরা আমােদর িাই এবং 

েবানেদরেক বুঝাে্ চাই েয, স�েদর অপবযবহার এর �ারাবািহক্ায় অনয সবিকছুরই অপবযবহার হয়। েয 

বযি� মাদক�বয �েয়র জনয স�েদর অপবযবহার কের, েস পরব্তে্ িনেজর মন-েম�ার অপবযবহার কের, এবং 

এরই ফেল ্ার পিরবােরর অপবযবহার কের, যা একি সমােজর মূলিিিত। 

েযমন পূেবর উে�খ করা হেয়িছল, ইসলাম ‘াং-আমরড রবার’-এর ডান হা্ ও বাম পা েকেট েদওয়ার মা�যেম, েয 

অেথরর েলােি হ্যা কের ্ােক হ্যার মা�যেম এবং েয বযি� ওজর ছাড়া চুির কের ্ার হা্ েকেট েফলার মা�যেম, 

মানুেষর অথর র�া কের। এিােব, অনযােয়র িশকারেক ্ার সেবরাা িনরাপতা ও স�ি� েদওয়া হয়। 

৫। েমধা/বুি� 

মন-েম�া এমনই একি অমূলয মানিবক ৈবিশ�য েয, এি আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আমােদরেক দিুনয়াে্ চলার 

জনয দান কেরেছন। একি  া�যস�্ ও উ�য়নশীল সমাজ গঠেনর জনয এির সংর�ণ এবং �ি্পালন করা 

আবশযক। েযসব িজিনস মানবমনেক দিূষ্ কের এবং মানুেষর িবেবক-বুি�-েম�ােক িবকৃ্ কের, ্া পিরেশেষ 

সমাজ-কাঠােমার অপিরক�নীয় ও অবমাননাকর পিরব র্ ন ও িবকৃি্ সা�ন কের। এ পৃিথবী ও জগ্-সংসার 

উপলি� করার জনয এবং ্ার েযৗি�ক্া বুঝার জনয মানুষ ্ার মন-েম�ার েযসকল সংেবদনশীল িদক বযবহার 

কের থােক, ্ার সংর�ণ করা আবশযক। 

েটিলিিশেনর মা�যেম, মাদক�েবযর িব�াপেনর �ারা দশরকেক �লু  করা হয়, যা ্ার মন-েম�ােক িবকৃ্ কের। 

েকান �যা�-এর মাদক িকনে্ হেব, এ িচ�া করে্ করে্ দশরেকর মনেযাগ বহ আেগই গঠনমূলক কাজ েথেক দেূর 

সের িগেয়েছ, েযমনঃ আ�াহ েক �রণ করা, বাাােদর িশ�া েদওয়া, �ীর সােথ সময় বযয় করা ই্যািদ। এসব কাজ 

আর েস বযি�র কােছ অ�াি�কার পায় না এবং হারাম িজিনেসর �ি্ ্ার আ�হ বাড়ে্ থােক এবং এটাই ্ার 

��ান মনেযােগর ব�ে্ পিরণ্ হয়। 

শারী‘য়াহ এ �রেনর আবহাওয়া ৈ্রী স�ূনর েরা� কের, েযেহ্ু েটিলিিশেন এমন েকান িব�াপন থাকেব না, 

েযি মানুষেক ্ার ��ান উে�শয েথেকই দেূর সিরেয় েদয়। েটিলিিশন একি িনরেপ� য�, ্াই এি িাল ও 

খারাপ উিয় কােজই বযবহার করা যায়। শারী‘য়াহ-এর ্াাব�ােন েটিলিিশনেক শ�ুমা� িালকােজই বযবহার 

করা হ্। িশশ, নারী ও অনযেদর জনয েকান খারাপ িকছুর িব�াপন েটিলিিশেন েদওয়া হ্ না। এর ফেল 

দিৃ�িনির র সকল�কার �ংসাাক উ�ীপনা ব� হেয় েয্, যা মন-মানিসক্ােক দিূষ্ কের। আর এরপ দষূনীয় 

শ� ু িব�াপনই নয়, বরং দষূনীয় কােজর ‘ে�া�ািমং’-ই হল �কৃ্ �ংস। িবিি� অসার-েদউেল সূ�ািদ েযমনঃ 
‘ডারউইিনজম’, ‘এযােথইজম’, ‘এযাগেনাি�িসজম’ এবং এরপ আেরাও অেনক সূ�ািদ, েযগেলা বুি�বৃিতকিােব 
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যুি� িদেয় িশখােনা হে�, েযগেলা আ�াহ  র�ুল ‘ইয যা্-এর সাবরেিৗম�েক চযােল� কের, এগেলােক পুে্ েফলা 

হ্। 

একইিােব, গ�-অি্�াকৃ্ িশ�-িবদযা েযমনঃ কােলাজাদ,ু জাদিুবদযা এবং অনযানয অপিশ�ােক ঘৃণার সােথ 

েকান�কার সংর�ণ বয্ী্ �ংস করা হ্। 

মদযপ েলাকেদর �ারা েকাথায় পরব্ত ‘ডযাা �াব’ সংঘি্ হে্ যাে� এবং ্াে্ ক্জন নারী পুরষেদর স� 

িদে্ যাে�-এসকল িব�াপেনর মা�যেম েরিডও আজ পাপাচার ও অ�ীল্ার উৎেস পিরণ্ হেয়েছ। মানবমন 

এসব িব�াপন েশানার পর নারীেদর জনয �েলািি্ হেয় পেড় এবং �ু� সমেয়র জনয হেলও এই বযািিচারী 

পিরেবেশ অংশ িনে্ চায়। এই বযি�ি ্ােদর িনেদরশনা শনে্ থাকেব, এবং যিদও েস িববািহ্ হয়, েস একি 

‘িজনা’ (বযািিচার) ও মাদক্াপূণর সহজ রাি�যাপেনর জনয েসই �ােন যাওয়ার পিরক�না করে্ পাের। 

শারী‘য়াহ-এর ল�য হল এসব �ি্�ানেক �ংস করা, যাে্ মন উপকারী িজিনস িনেয় বয� থােক, আর কান এমন 

িজিনস েরকডর  কের যা ্ার উপকার কের, েযমনঃ �ুরআন, হাদীস, পািরবািরক ব�ন, ঔষ�, নবজা্ স�ােনর 

�থম বুিল এবং এরপ আেরাও অেনক িকছু। 

মানবমেনর জনয আপা্্ সবরেশষ বা�া হল, �কৃ্পে� মাদক�বয েসবন। িবিি� পদাথর েযমনঃ েকােকইন, 

�ীড, িহেরাইন, এযালেকাহল, আইস, এযািসড, িপিসিপ এবং আেরাও অেনক পদাথর মাদক�েবযর অ�িুর �। এসব 

িজিনস ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ স�ূনর িনিষ� ও বিহ�ৃ্। ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয)-এ এসব �বযেক 

বিহ�ৃ্, মানবমেনর �ি্  হমিক এবং েম�া-মানিসক্ার �ি্ আ�মণ রপ েদখা হয়। এসব পদােথরর বযবহার 

বযি�িবেশেষর �ি্সা�ন ছাড়া আর িকছুই কের না, এবং েসই সােথ অনযানযেদরও �ি্ কের, যােদরেক মাদক 

েসবনকারী মাদক�বয েকনার জনয আ�মণ কের বেস। এিােব, এমন অেনক মানুষ, যারা মাদক�বয র�ানী-

পাচার এর সােথ যু� নয়, ্ারাও হ্যাকৃ্ বা গর্র আহ্ হে্ পাের এসব মানুষেদর আ�মণ �ারা। 

েযেকান িকছু, যা এসব হারাম কাজ-কেমরর িদেক �ািব্ কের, েসগেলাও হারাম। কারণ, িশ�ার জনয বযবব্ 

ছিড়ও েসই িশ�ার িদেকই �ািব্ কের। এর একি বা�ব উদাহরণ হল, ‘মািরজয়ুানা’-�হণ। শারী‘য়াহ-এ শ�ু এি 

�হণ করাই হারাম নয়, বরং েসই সােথ এর িব�াপন এবং এর িদেক অপরেক আহবানও হারাম, যিদও িব�াপন 

ৈ্রীকারক এির সরবরাহকারী না হেয় থােক। 

আ�াহ  ্া‘য়ালা ্ার নািযলকৃ্ িক্ােব আমােদর যা বেলেছন এবং বা�বিিিতক িচ�ানুসাের, েকান উপােয়ই 

আমরা আমেদর অথবা অনযেদরেক হ্যা বা দিূষ্-িবষা� করে্ পািরনা। শারী‘য়াহ এসব কােজর 

�ি্ব�ক রপ এবং যারা এসব কােজর লাইেসা েদয় এবং এিােব মানবমনেক �ংস করার অনুেমাদন েদয়, 

্ােদর শ� রপ উেঠ দাঁড়ায়। 
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শারী‘য়াহ-এর সাধারণ ও সংি�� �কৃি্ 

শারী‘য়াহ-এর �কৃি্ এবং এি সা�ারণ িবষয়ািদেক েযরেপ ্াাব�ান কের ্া সি্যই নিজরিবহীন। যিদও মানুষ 

�ারা স�াবয সকল �কার কােজর ্ািলকা �ুরআন-এ েনই, িক� সা�ারণ িবষয়ািদ আেছ। আর �ুরআন-এর 

সংি�� এবং একইসােথ  য়ং স�ূনর-িব�ৃ্ িাষার কারেণ এই সা�ারণ িবষয়ািদর �ারা েয সকল কাজ স�েকর  

�ুরআন-এ উে�খ করা েনই েসগেলার বযাপােরও জবাব রেয়েছ এবং এর ফেল িস�া� �হণ করা স�ব হয়। 

এই বা�ব্ার কারেণ এমনিক আজেকর িদেনর িবিি� জনি�য় �� েযমনঃ ‘েববী �যািনং’, ‘েলইট টামর এযাবশরান’, 

‘েট�িউব িচ�েরন’ ই্যািদরও জবাব �ুরআন ও সু�াহ -এ রেয়েছ। এটাই হল েসই পিব� ও আসমানী আইেনর 

ৈবিশ�য যা আমরা �া� হেয়িছ। আমরা আপনােদর কােছ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا-এর 

বদয়উউকারী উি� েপশ করিছ, যখন ি্িন আমােদর রাজকীয় আইন�েণ্ার আইন স�েকর  বেলেছন, 

“সিক িবষয়াবিল, েযগেলার বযাপাের েবশীরিাগ ’আিলমগণ একমত  ্া হল, �ুরআন-এর আয়া্সমূহ স�ূনর 

এবং িব�ৃ্ এবং মানুেষর েবশীরিাগ কাজ-স�িকর ্ দাবী পূরণ কের। িকছু মানুষ বেল থােকন েয, �ুরআন-এর 

আয়া্সমূহ মানুেষর সকল কাজ-স�িকর ্ দাবী পূরণ কের, শ�ু েবশীর িােগর নয়। অনযানযরা এি অ ীকার 

কেরন, কারণ ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ও ্াঁর রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর উি� েথেক সা�ারণ আয়া্ এর অথর 

অন�ুাবন করে্ পােরন না। মানুেষর কাযরাবিলর িবচােরর ে�ে� �ুরআন-এর আয়া্সমূহ বযাপক অথরেবা�ক 

এবং সবরজনীন। 

এটা এই জনয েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-েক জাওয়ািম‘উল কালাম (সবেচেয় সংি�� শ�াবিল যা 

সবেচেয় বযাপক অেথরর িনেদরশক) সহকাের ে�রণ কেরেছন। ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص একি সা�ারণ বযাপক অথরেবা�ক শ� 

বলেবন এবং এি একি সা�ারণ ও বযবহািরক নীি্ে্ পিরণ্ হেব এবং যা অসংখয �রেনর কাযরাবিলর জনয 
�েয়ািগক হেব। অগিণ্ ঘটনা কাযরাবিলর এই �রন-এর আও্ার অ�িুর � এবং এই দিৃ� েথেক, আয়া্সমূহ িব�ৃ্ 

এবং বযাপক, এবং অসীম সংখযক ঘটনার জনয �েয়ািগক।” 
11F

(১১) 

আল ‘আ�ামাহ আল-ইমাম আবূ ইসহাক ইবরহীম ইবন মূসা আল গারনাি্ আশ -শাি্িব12F

(১২) رحمه هللا িনে�র 

আয়া্ির উপর ম�বয করে্ িগেয় বেলেছন, 

 

“আজ  আিম  ে্াম ােদর  জনয  ে্াম ােদর  �ীনেক  পনূরা�  কের িদলাম…”   -সরূা আল -মাইদাহঃ ০৩ 

                                                           
(১১) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া 

(১২) মৃ্ুয ৭৯০ িহজরী, ১৩৮৮ �ী�া�। ি্িন ে�ইন-এর ে�� ’আিলমেদর মে�য অনয্ম, িযিন ‘গারনা্া’ (‘�ানডা’) শহর েথেক 

এেসেছন। ‘আল-মুওয়ািফকা্’, ‘আল-‘ইি্সাম’-এর নযায় অসা�ারণ কাজসমূেহর জনয ি্িন পিরিচ্। ি্িন ্ার িপছেন েয �ান েরেখ 

িগেয়েছন, ্া ে�ইন-এ ্ার অসা�ারণ পাি�্য �মাণ কের, যা মুসিলম উ�াহ -এর জনয এক অমূলয স�দ রপ িছল, আেছ এবং থাকেব্

(ইনশা�াহ )। 
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“যিদ এই আয়া্ �ারা এই কথা বুঝােনা হেয় থােক েয, �ে্যক  ্� কােজর প�া ও িনয়মাবিলর ে�ে� পিরপণূর্া 
অজর ন হেয়েছ, ্েব আমােদর জানা উিচ্ েয, �ে্যক কাজ অসীমিােব পাথরকযপণূর এবং আমরা এগেলােক একি 

িনিদর� আয়া্ বা হম্ �ারা পূরণ করে্ পাির না। িক�, ’আিলমগণ এই ইি�্ িদেয়েছন েয, ‘আলকামাল’ (এই 

আয়াে্ বযবব্ শে�র মূল, যা ‘�ীেনর পিরপণূর্া’-েক িনেদরশ কের) শে�র �ারা যা বুঝােনা হেয়েছ ্া হল, 

েসসবিকছু, যা মানুেষর সা�ারণ নীি্মালা েথেক �েয়াজন পেড় এবং এই সা�ারণ নীি্মালা েথেক অসীম ঘটনার 

সমা�ান করা যায়।”-আল-‘ইি্সাম, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ৩০৫ 

আল ‘আ�ামাহ আবূ ‘আ��ুাহ  শামস উদ -�ীন মুহা�াদ ইবন আবী বা�র আদ -িদমা��ী (ইব ন �িয়যম আল 

জাওিজয়যাহ )13F

(১৩) رحمه هللا-এর েথেক আেরাও িব�াির্ জানা যায়,  

“যখন আ�াহ  বেলেছন, 

 

‘্ারপর যিদ  ে্ামরা  েকান  িবষেয়  ম্েিদ  কর, ্েব ্া  �্যপরণ  কর আ�াহ র �ি্  ও  রসেূলর �ি্ , 

যিদ  ে্ামরা  ঈমান  এেন  থাক  আ�াহ র �ি্  এবং আিখরাে্র �ি্। আর এটাই  উতম  এবং পিরণােম  

ক�যাণকর।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৫৯ 

যখন আ�াহ  একি িবষয় বেলন, ্খন এি একি সা�ারণ অথর বুঝায়, যা েযেকানিকছুেক অ�িুর � কের, এমনিক 

শারী‘য়াহ বা ৈদনি�ন িবষয়ািদ স�িকর ্ সবচাইে্ েছাট িবষয় বা ঘটনােকও। 

এই কথাির সােথ আ�াহ  যা নািযল (সূরা আন-িনসাঃ ৫৯) কেরেছন ্ার স�কর  হল, যখন আ�াহ  এি বেলেছন, 

্ার মােন হল, সবিকছুেক �ুরআন ও সু�াহ -এর সােথ স�িকর ্ করার আেদশ েদওয়া ্ার পে� স�ব নয়, একথা 

না েজেন েয, এে্ (�ুরআন ও সু�াহ -এ) সা�ারণ িনয়মাবিল রেয়েছ, যা সমসযাির সমা�ান করেব। মানুেষরা 
সবরস�্িােব একমত  েয, আ�াহ র িদেক েকান িবষয়েক িনেয় যাওয়া, যখন ি্িন বেলেছন, ‘...�্যপরণ কর 

                                                           
(১৩) িহজরী্ ৬৯১-৭৫১্ সন/�ী�া�্ ১২৯২-১৩৫০্ সনদ্ মহান্ হানব্ালী্ ’আিলম, িযিন্ অেনক্ �রণীয়্ কােজর্ জনয্
পিরিচ্দ্ি্িন্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا-এর্অনয্ম্��ান্ছা�্িছেলন্এবং্্ােদর্মে�য্একজন্িযিন্্ােক্্ার্
েজলঘের্থাকাকালীন্সমেয়্িনয়িম্্েদখে্্েযে্নদ্ইমাম্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا-এর্অসংখয্কােজর্�ি্িলিপকরণ্
ও্সংর�েণর্জনয আমরা্্ােক্িােলাবািস্ও্্ার্জনয্দ‘ুআ্কির, কারণ্ি্িন্্ার্সুসময়্ও্দঃুসময়্উিয়কােলই্
িছেলনদ্ ি্িন্ িছেলন্একজন্মহান্ব�ু, এবং্শাইেখর্সকল্পরী�ার্অি্�মকােল্ ি্িন্্ােক্সমথরন্কেরেছনদ্
ি্িন্আজেকর্ িদেনর্অেনক্পরজীবীেদর্নযায়্ িছেলন্না, যারা্আন�্কের, হােস্এবং্উপযু�্ ’আিলমেদর্সােথ্
সুসমেয়্ িনেজেদরেক্ সংযু�্ কের, আর্ এরপর্ যখন্ ে্ামােক্ এযাের�্ করা্ হয়, ্খন্ হয়্ ্ারা্ ে্ামার্ েথেক্
িনেজেদরেক্দেূর্সিরেয়্েনয়, অথবা্্ারা্এমন্িান্কের্েযন্্ারা্কখেনাও্ে্ামােক্িচনে্া্নাদ 
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আ�াহ র �ি্...’, হল আ�াহ র িক্ােবর িদেক িফের যাওয়া, আর রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর িদেক েকান িবষয়েক িনেয় যাওয়ার 

মােন হল ্ার সু�াহ -এর িদেক িফের যাওয়া, ্ার মৃ্ুযর পর।” 14F

(১৪) 

এগেলা সব আ�াহ  যা বেলেছন ্ার উপর িিিত কের, 

 

“ি্িন  িক  জােনন  না , িযিন  সিৃ� কেরেছন? ি্িন  ে্া  স�ূ দশত, সমযক  অবগ্।”      

 -সরূা  আল -ম ুলকঃ ১৪ 

সু্রাং, ্ার সৃি�র যা িকছু �েয়াজন হেব, ্া পূেবরই সরবরাহ করা হেয়েছ, কােরাও েস িবষেয়র �েয়াজন হওয়ার 

পূেবরই। 

একি িনিদর� ঘটনা/বযাপার/সমসযা/িবষয়-এর ে�ে� একজন িনিদর� বযি�র িক �েয়াজন এবং েস িকেসর স�ুখীণ 

হেয়েছ, ্া েবর করার জনয আমরা একি অি্ গর�পূণর পেয়ম আেলািক্ করে্ চাই, 

 যখন কািফররা মানবরিচ্ আইেনর স�ান করিছল, ্ারা এমন সমসযার সমা�ান করিছল যা ্ােদর সমােজ 

ব র্ মান িছল, েযেহ্ু ্ােদর পথ�দশরেনর জনয েকান আসমানী িক্াব িছল না, েযমন একি েিড়ার �েয়াজন 

পেড় রাখােলর। ্ােদর এই রাজ্নি্ক অদ�্ােক মানুেষর কাযরাবিলর ব র্ মান অব�ায় আনার জনয ্ােদর 

�েয়াজন িছল িকছু যুি� ও ম�েবযর। ্ারা সবাই চাচর  , রাজয ও বযবসািয়কেদর দাস িছল। এই কারেণই পিরেশেষ 

্ােদর রাজযেক িনি�য় করে্ হেয়িছল, চাচর  েক �ংস করে্ হেয়িছল এবং বযবসািয়কেদর আ�জর াি্করণ করে্ 

হেয়িছল, েযমনটা আমরা েদখে্ পাই ‘কযািপটািলজম’ (পুঁিজবাদ)-এ। 

িক�, যখন মুসিলমরা মানবরিচ্ আইেনর স�ান করিছল, ্খন ্া ্ােদর জনয এমন্সমসযা সিৃ� করিছল যা 
পূেবর িছল না, েযেহ্ু ্ারা বযাপক-িব�ৃ্ সমা�ান পির্যাগ কের এমন িকছু �হণ করিছল যা আ�িলক, অবা�ব 

ও কসং�ারপূণর। পা�াে্যর জনয যা িছল েমিডিসন-এর েডাজ, মুসিলমেদর জনয ্া িছল িবষ-এর েডাজ। যার 

ফেল উ�া ঘটনা ঘেটেছ, আর কািফরেদর আমােদর যিমেন এবং আমােদর ইউিনিািসরিে্ এেস সিয্া স�েকর  
িশ�া �হেনর বদেল আজ আমােদরেকই বল�েয়াগ করা হে� ্ােদর যিমেন এবং ্ােদর ইউিনিািসরিে্ িশ�া 
�হেনর জনয। 

িক কখন শারী‘য়াহ িবকৃি্র িশকার হয়? 
মাযহাবসমূেহর দগৃ্ার কারেণ, িকছু মানুষ আহলুস  সু�াহ  ওয়াল জামা‘আহ -এর “অসীম ঘটনা/িবষয়-এর বযাপাের 

�ুরআন ও সু�াহ -এর সা�ারণ নীি্মালা েথেক িনয়ম আেহারণ করা”-স�েকর  িচ�া ও এই পথ অবল�ন করা েছেড় 

িদেয় ্ােদর মাযহাব-এর অনুসরণ করার েচ�া কের। এই দগৃ্ার ফেল, ্ারা �কৃ্পে� মানবজাি্র উপর 

                                                           
(১৪) ‘ইলাম আল-মুয়া�্�ইন, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪৯ 
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আ�াহ র েয রহ ম্---সা�ারণ নীি্মালা, যা ি্িন মানবজাি্র জনয নািযল কেরেছন, ্া ব� ও বযাহ্ কেরেছ। 

এটাই শাসকেদর এবং িবেশষিােব েসইসব শাসকেদর যারা আ�াহ -িীর নয়, ্ােদর জনয শ�ু একটাই দরজা 
েখালা েরেখেছ, যা হল অনুকরণ, অনুব র্ ন এবং কখেনা কখেনা েঘাষণা উ�াবন, যােক ্ারা ্ােদর ’আিলমেদর 

দগৃ্া ঢাকার জনয ‘আইন’ বেল। 

শারী‘য়াহ-এর রাজ্নি্ক এবং সামিরক বযাপারসমূেহর সােথ িক এই অব�াই হেয়েছ, যা ’আিলমগণ কখেনা 
কখেনা ্ােদর িবেবক-বুি� এবং �ুরআেনর আয়া্ �েয়াগ কের ইসলািমক আিমর এর বযাপাের অবেহলার শাি� 

�রণ করাে্ বযথর হেয়েছন। একইিােব, যখন মানুষ অিনয়িম্ হেয় পেড় এবং শাসকেদর অ�াহয করা শর কের, 

্খন ’আিলমগণ �াসি�ক িনয়ম �ব র্ েনর মা�যেম ে�ইট্ (সা�াজয)-এর িনয়মানুবি র্ ্া, আইন এবং 

গঠনিবনযাস ই্যািদর র�নােব�ণ করে্ বযথর হন (মাযহাব-এর দগৃ্ার কারেণ) । 

কািফরেদর অনুকরণ উসমািনয়যাহ  িখলাফাহ -এর েশষিােগ েদখা েদয়। এটা িবেশষিােব বািনজযসং�া� আইেনর 

ে�ে� েদখা যায় এবং উনিবংশ শ্া�ীর েশষিােগর মে�য আইেনর আেরাও িবিি� িদকসমূেহ ৫ম মুরাদ-এর নযায় 

মানুষেদর �ারা এর িব�ার ঘেট। ৫ম মুরাদ হেলন �থম খলীফাহ  িযিন ইসলািমক সা�ােজয পালরােমম-এর সূচনা 

কেরন এবং একি সংিব�ান-এর নকশা কেরন। ম�য�ােচযর ‘আরব যিমেনর অনযানয উসমািনক ে�ইট্

(সা�াজয)সমূহ এর অনুসরণ কের। এই সমেয়র মােঝ মুসিলমেদর িবরে� ‘�ুেসইড’ এবং মুসিলম যিমেনর 

‘েকােলানাইেজশন’ চলে্ থােক, যােক “মডানর অকেপশন” (আ�ুিনক দখল)-নাম েদওয়া হেয়িছল। 

এটা শ�ু শারী‘য়াহ-এর ‘আইন �নয়ন’ এবং ‘িবচার-িব�ান’ সং�া� বযাপােরই মানবরিচ্ িব�ােনর হ�ে�পেক 

্রািস্ কেরিন, বরং, জীবেনর সকল িদেক, েযমনঃ অিয�রীন ও বািহযক রাজনীি্, গণমা�যম ও িশ�া এবং েসই 

সােথ অথরনীি্ে্ও হ�ে�প কেরেছ। এর ফলাফল রপ, ইসলািমক পিরেবশ পিরবি র্ ্ হেয় কািফর পিরেবেশ 

পিরণ্ হেয়েছ এবং যা অবিশ� িছল, ্া হল িকছু ঐি্হয, যার সমেয়র সােথ সােথ মৃ্ুয ঘটেব। 

শারী‘য়াহ এবং আখলা� 

আ�াহ র আইনেক �হণ এবং আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক িব�াস-এর মােঝ স�কর  
 

এই অ�যােয় আমরা আমােদর িাইেদর ও েবানেদর কােছ এই িবষয়ি পির�ার করে্ চাই েয, আ�াহ েক িব�াস 

এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক িব�াস খুবই ঘিন� িবষয়, এবং েয েকউ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক অনুসরণ করে্ অ ীকার কের, েস 

আ�াহ েকই অ ীকার কের এবং েসই সােথ ্ার ঈমান বাি্ল হেয় যায়। 

নবী মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 
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“েসই সাার শপথ যার হাে্ আমার �াণ রেয়েছ, ে্ামােদর েকউ ঈমানদার হে্ পারেব না, য্�ণ না ্ার 

কামনা-বাসনা আিম যা �দান কেরিছ েসই অনুযায়ী না হয়।”                                                                                                                   

-ইবন কাসীর ্াফসীর �ুরআন আল-‘আযীম, িিলউমঃ০১, পৃ�া ৫২০ 

শাইখ ইব ন �িয়যম আল-জাওিজয়যাহ  رحمه هللا, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ি্ স�� থাকা এবং আ�াহ র আইনেক �হণ করার 

উপর গর�ােরাপ কেরেছন, 

“রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর উপর নবী িহেসেব স�� থাকার অথর হল, ্ুিম ্ােক সকল ে�ে� অনুসরণ করেব। ে্ামার সবিকছু 

্ুিম ্ার কােছ আাসমপরণ করেব েযন ি্িন ে্ামার কােছ ে্ামার সাা ও ে্ামার িনয়ম-নীি্ অেপ�া অি�ক 

গর�পূণর হন। আর ্ুিম রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর হাদীস ছাড়া অনয েকান িহদায়া্ই �হণ করেব না। আর েস (�স� বযি�) 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص বয্ী্ অনয কাউেক িদেয় শাসন করেব না। 
 

আর নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর আইন/কানুন/নীি্মালা বয্ী্ অনয েকান িকছুর উপর েস স�� থাকেব না, 
 

 
 

‘্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় ,…’-

সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫” 15F

(১৫) 

অনয এক জায়গায়, শাইখ ইব ন �িয়যম رحمه هللا একই আয়াে্র উে�খ কের এ িবষয়িেক আেরাও আেলািক্ 

কেরেছন, 

“আ�াহ র আইেনর উপর স�� থাকা একি অি্ আবশযক কাজ। এটাই ঈমান ও ইসলাম-এর িিিত/বুিনয়াদ। এই 

বযাপাের েকান �কার ি্�্া/িবরি�/অস�ি�/িবকষরন বয্ী্ স�� থাকা, আ�াহ র বা�ার জনয এি একি 

অি্ আবশযক িবষয়। 

আ�াহ  কসম কেরেছন েয, ্ারা ঈমানদার/মু’িমন হেব না, য্�ণ পযর� ্ােদর অ�ের েকান �কার 

িবেরাি�্া/অসে�াষ থােক।  

আ�াহ  এিেক ৩িােগ িাগ কেরেছনঃ 

১। ে্ামােক [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص] ্ােদর মােঝ িবচারক বানােনা হল ইসলাম, আর এিােব ্ারা হল মুসিলম। 

২। ্ােদর ে�ে� এ বযাপাের েকান �কার িবেরাি�্া/অসে�াষ না থাকা হল ঈমান, আর এি ্ােদরেক মু’িমন 

কের। 

                                                           
(১৫) মাদািরজ-উস -সািলিকন, িিলউম ০২, পৃ�াঃ ১১৮ 
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৩। আ�াহ র আইেনর কােছ স�ূনর আাসমপরণ করা, যিদও এি ্ােদর িবরে� যায়। এটা হল ইহসান এবং এি 

্ােদরেক মুহিসন কের।” 16

(১৬) 

এই িবষয়ি েথেক আমরা জািন েয, যিদ মানুেষরা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক ্ােদর কাযরাবিলে্ িবচারক না বানায়, ্ারা 
মুসিলম নয়, এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ি্ ্ােদর েকান িালবাসা বা ��ােবা� েনই, ্ারা য্ িকছুই দাবী করক না 

েকন। 

আল-হািফয ইবন কাসীর رحمه هللا, ইবন �িয়যম رحمه هللا-এর উে�খকৃ্ একই আয়াে্র বযাপাের ম�বয কেরেছন, 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ার মহা-পরা�মশালী সাার কসম করেছন। েকউ ঈমান আেনিন য্�ণ্পযর�্না্

রসূল্ملسو هيلع هللا ىلص-েক্সকল্িবষেয়্িবচারক্করা্হয়। আর যা িকছু অনযুায়ী ি্িন িবচার কেরেছন ্া-ই স্য, যা 

পির�ারিােব অনুসরণ করে্ হেব। এ কারেণই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, ্ুিম [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص] যা িকছু 

িবচার/িবি� কেরছ ্ার �ি্ ্ােদর িদেল/অ�ের েকানরকম িবেরাি�্া/অসে�াষ থাকা যােব না এবং ্ােদর 

স�ূনররেপ আাসমপরণ করে্ হেব, যাে্ যিদ ্ারা ে্ামােক ্ােদর ম�যকার িবচারক বািনেয় েনয়, ্েব ্ুিম 

্ােদর জনয যা িকছু উ�ৃি্ দাও েসগেলার �ি্ ্ােদর েকানরকম িবেরাি�্া/অসে�াষ না থােক। ্ােদর 

স�ূনররেপ আাসমপরণ কের এবং এই আইেনর �ি্ েকানরকম িবেরাি�্া বা গঠনিবনযােসর �ি্ েকানরকম 

চযােল� না কের, এর অনুসরণ করে্ হেব। 
 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

 

‘েসই সাার শপথ যার হাে্ আমার �াণ রেয়েছ, ে্ামােদর েকউ ঈমানদার হে্ পারেব না, য্�ণ পযর�্না ্ার 

কামনা-বাসনা আিম যা �দান কেরিছ েসই অনুযায়ী হয়।’ ”                                                                                                                  

-ইবন কাসীর ্াফসীর �ুরআন আল-‘আযীম, িিলউমঃ০১, পৃ�া ৫২০ 
 

ইসলােমর িাই ও েবােনরা, আমরা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর যথাথর স�ােনর িবষয়িেক পির্ৃি�র সােথ উিড়েয় িদে্ পাির 

না, যখন ি্িন বেলেছন, 

 
“আমার উ�াহ -এর সকেলই জা�াে্ �েবশ করেব শ�ু ্ারা বয্ী্, যারা অ�াহয করেব।” সাহাবারা্(রিদঃ) 
বলেলন, “েহ রসূল, েক অ�াহয করেব?” ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “েয েকউ আমার আনুগ্য কের, েস জা�াে্ �েবশ 

                                                           
(১৬) মাদািরজ-উস -সািলিকন, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ২০৯ 
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করেব, আর েয েকউ আমােক অমানয কের, েস ে্া অ�াহযই করল।”                                                                                           

-সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ৭২৮০, ফাত হল বাির, িিলউমঃ ১৩, পৃ�াঃ ২৪৯ 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص অপর একি বা র্ ায় আনুগ্য এবং ঈমান স�েকর  বেলেছন, 

 

“ঈমােনর �কৃ্ সুিম�্া/ াদ শ�ু েস বযি�ই পােব েয, রব িহেসেব আ�াহ র �ি্, �ীন িহেসেব ইসলােমর �ি্ এবং 

নবী ও রসূল িহেসেব মুহা�াদ-এর �ি্ স��।” 

 -সহীহ মুসিলম, ইমান নাওয়ািয় এর শার হ-সহ, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ০২ 

�ে�য় শািফ‘ঈ ’আিলম, শাইখ-উল-ইসলাম ‘আ�ামাহ ইমাম আবূ যাকািরয়যাহ  মুহিয় উদ -�ীন আন -নাওয়ািয়  رحمه

 ,এই হাদীসি িনে�া� আকাের বযাখযা কেরেছন ,هللا

“এই হাদীেসর অথর হল, শ�ু আ�াহ র স�ি�ই কামনা করা, শ�ুমা� ইসলােমর পেথই অ�সর হওয়া এবং শ�ুমা� 

মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ-এর উে�খকৃ্ পেথরই অনুসরণ করা, আর এ বযাপাের েকান সে�হ েনই েয, েয েকউ-ই 

এ ৈবিশে�যর অি�কারী, ্েব েস ইি্মে�যই ্ার িদেল/অ�ের ঈমােনর  াদ েপেয়েছ।” 17F

(১৭) 

 

আবূ হরাইরাহ (রিদঃ)-হে্ বিণর্ হেয়েছ েয, নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

 

“েসই সাার কসম যার হাে্ আমার �াণ রেয়েছ, ে্ামােদর েকউ-ই ঈমানদার হেব না, য্�ণ পযর� না ্ারা 
্ােদর িপ্া-মা্া অথবা স�ান-স�ি্ অেপ�া আমােক অি�ক িালবাসেব।”                                                                                                               

-সহীহ আল-বুখারী, হাদীসঃ ১৪, সহীহ মুসিলম, হাদীসঃ ৪৪ ও ৭০ 
 

 
আনাস ইব ন মািলক (রিদঃ)-এর সূে� বিণর্ রেয়েছ েয, নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

“ে্ামােদর েকউ-ই ঈমানদার হেব না, য্�ণ পযর� না আিম ্ােদর কােছ ্ােদর িনেজেদর িপ্া-মা্া বা স�ান-

স�ি্ এবং সম� মানবজাি্ অেপ�া অি�ক ি�য় হব।” 18F

(১৮) 

এিােব, যিদ আমরা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর উপর ঈমান রািখ, ্েব ্া সােথ সােথই এই দাবী কের েয, আমােদর ্ার 

শারী‘য়াহ-এর অনুসরণ করে্ হেব। আমরা যিদ ্া না কির, ্েব আমরা ্ােদর ম্ই হব যােদর েকান ঈমান 

                                                           
(১৭) সাহীহ মুসিলম, ইমাম নাওয়ািয় এর শারহ্-সহ, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ০২ 

(১৮) সাহীহ আল-বুখারী, হাদীসঃ ১৪, সাহীহ  মুসিলম, হাদীসঃ ৪৪ ও ৭০ 
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েনই (কািফর), েযমন নবী ملسو هيلع هللا ىلص উপেরা� হাদীেস বেলেছন। এই িশ�াি অি্ গর�পূণর িশ�া িছল, েয কারেণ 

এমনিক ‘উমার (রিদঃ)-েকও সংেশা�ন করা হেয়িছল, 

 
‘উমার ইব ন আল-খতাব (রিদঃ) বেলিছেলন, “েহ আ�াহ র রসূল! আ�াহ র কসম, িনেজেক ছাড়া আর সবিকছুর 

চাইে্ আিম আপনােক অি�ক িালবািস।” ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “না, েহ ‘উমার! এটা ্্�ণ পযর� হেব না, য্�ণ 

পযর� না আিম ে্ামার কােছ ে্ামার িনেজর্চাইে্ও অি�ক ি�য় হব।” ‘উমার (রিদঃ) বলেলন, “েসই সাার 

কসম, িযিন আপনােক স্য সহকাের ে�রণ কেরেছন, আপিন আমার কােছ আমার িনেজর চাইে্ও অি�ক ি�য়!” 

ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, “এখন , েহ  ‘উমার (্ুিম  ঈমান  এেনছ ) ।”  -সহীহ  আল  বুখ ারী, িক্াব  উল -ঈমান , 

হাদীসঃ ৬৬৩২ 19F

(১৯) 

�কৃ্পে�, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর অনুসরণ করা একি এ্ই গর�পূণর বযাপাের েয, আপনার েকান ঈমান থাকেব না, 

য্�ণ পযর� না আপিন ্ার উপর েসইিােব ঈমান আেনন েযিােব ি্িন বেলেছন। কারণ, যিদ েকউ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-

েক অথবা রসূলগণ -েদর অ ীকার কের, ্েব েস ্ার সােথ সােথই রসূলগণ েয সকল িক্াব অনুসরেণর জনয 

�দান কেরিছেলন, েসগেলােকও অ ীকার করল। আর যিদ েস িক্াবসমূহ অ ীকার কের, ্েব েস এর সােথ 

িক্াব বহনকারী মালাইকাহ  (িফিরশ্ােদর)-েকও অ ীকার করল, ্াহেল এর সােথ আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালােকও অ ীকার করা হল, কারণ ি্িনই মালাইকাহ  (িফিরশ্ােদর)-েক িন�রাির্ িক্াব িন�রাির্ নবীর 

কােছ বহন কের েপৗেছ েদওয়ার আেদশ কেরেছন, েযন ্া মানুেষেক পথ�দশরন কের। এিােব, আমরা এখােন 

বুঝে্ পাির েয, আবুল �িসম মুহা�াদ ইব ন ‘আ�ু�াহ  ملسو هيلع هللا ىلص, িযিন সবরেশষ নবী এবং িযিন সবচাইে্ েবশী ইবরহীম 

 এর সদশৃ, ্ার বযাপাের অব�া-অবেহলা, ি��া-ই্�্, বাগাড়�র ই্যািদ করা কুর হেয় েযে্ পাের, যা 

একজনেক ইসলাম হে্ েবর কের েদয়। 

 

একারেণ, আমরা এই ে�� মানব ملسو هيلع هللا ىلص-এর আিন্ বা র্ ায় সবরাাক মনেযাগ েদই, যখন ি্িন বেলন, 

 

“েসই সাার কসম যার হাে্ রেয়েছ মুহা�াদ-এর �াণ, এই ইহদী বা নাসারা-েদর উ�াহ -এর মােঝ এমন েকউ-ই 

েনই, েয আমার কথা শেন এবং আিম যা িকছু সহকাের ে�ির্ হেয়িছ ্া অ ীকার কের এবং মৃ্ুযবরণ কের, এ 

বয্ী্ েয েস আগেনর অি�বাসী হেব।”                                                                                                             

                                                           
(১৯) এিােব এি অেনক গর�পূণর, যার ফেল, �কৃ্পে� নবী ملسو هيلع هللا ىلص যা �দান কেরেছন ্ার �ারাই স��িচেত মানুেষর মােঝ িবচার করা, 

শাহাদাে্র একি শ র্ । 
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  -সহীহ মুসিলম, আন-নাওয়ািয় এর শারহ-সহ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১৮৬ 

আ�াহ আকবার! যিদ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর নাবুয়যা্েক অ ীকারকারী অমুসিলমেদর �ি্ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ �রেনর শাি�র 

েঘাষণা িদেয় থােকন, ্াহেল ্ােদর িক হেব যারা িনেজেদর মুসিলম হওয়ােক সমথরন কের, অথচ ্ার �দিশর্ 

পথেক অ ীকার কের? 

আর সবেশেষ, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 
“েহ  ঈমানদার  বযি�গণ ! কখেনা  িনেজ েদর আওয়াজ  নবীর  আওয়ােজর ওপর উঁচু  েকােরা  না  এবং 
িনেজরা  েযিােব  এেক  অপেরর সােথ  উঁচু  (গলায়) আওয়াজ  কর , নবীর সাম েন  কখেনা  েস  �রেনর উঁচু  

আওয়ােজ  কথা  েবা েলা  না  েয  ে্াম ােদর  সম� কাজকমর (এ  কারেণই) বরবাদ  হেয়  যােব এবং ে্ামরা  

্া  জানে্ও  পারেব না।”                                                 -সরূা  আল -হজরুা্ঃ ০২ 

যিদ িনেজেদর গলার আওয়াজ, নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর আওয়ােজর উপের ্ুলেলই ্া একজন বুঝে্ পারার পূেবর ্ার সকল 

‘আমালেক বরবাদ কের িদে্ পাের, ্েব ্ােদর িক হেব যারা ্ার শারী‘য়াহ-েক অ ীকার/অ�াহয কের? ্ার ملسو هيلع هللا ىلص 

িবচার-িব�ান ও িহদায়া্-েক অনয েকান িসে�ম বা শাসন্�-এর জনয এক েকােণ সিরেয় রাখার ফলাফল িকরপ 

হে্ পাের? আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আমােদর স্কর  কেরেছন, 

 

“বল ুন , যিদ  ে্ামরা  আ�াহ েক  িালবােসা , ্েব আমার অনুসরণ  কর। ্াহেল  আ�াহ  ে্াম ােদর  

িালবাসেবন…”-সরূা  আিল  ইমরনঃ ৩১ 

সু্রাং, শ�ু একথা বলা েয, আমরা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক িালবািস, যেথ� নয়। েযেকান �রেনর �ামািণক আনুগ্য ও 

িালবাসার পূবরশ র্  হল, একা� আনুগ্য। 

শারী‘য়াহ �ারা শাসন এবং ইসলােমর সােথ স�� থাকার স�কর  
যখন েকউ েকান িব�ােসর েঘাষণা েদয়, ্খন ্ার েসই িব�ােসর �ি্ উৎসগরপরায়ন্া েদেখ সহেজই ্ার এই 

বযাপাের ক র্ বয/িন�া/আনুগ্য বুঝা যায়। েয বযি� েসাসযািলজম-এর সমথরক, েস এর জনয সং�াম করেব এবং 

্ার সকল �েচ�া বযয় করেব, একি ফল�স ূেসাসযািল� ে�ইট্(সা�াজয) েদখার জনয। েয েকউ িনেজেক একজন 

েসাসযািল� দাবী কের, অথচ েসাসযািলজম-ই শাসন করক, এমনি চায় না, ্ােক খুব সহেজই একজন 

ি�/মুনািফ� বা ্ার কােজর �ি্ অনুৎসগরপরায়ন িহেসেব শনা� করা যায়। 

�ািমরক ইহদীেদর বযাপােরও িক একই কথা বলা যায়। ্ােদর �মর�ে�র িদেক ্ািকেয়, একজন অি্ �ািমরক ইহদী 
একি ‘ে্ারাহ ’ (্াওরাহ ) িিিতক ে�ইট্(সা�াজয)-ই ক�না কের এবং ্ার সকল �েচ�া ও আা্যােগর �ারা 
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এর �ি্�া েহাক এমনটাই আশা কের। েযেকান অি্ �ািমরক ইহদী েয ্ার �েমরর �ি্ অনুিূি্�বণ, েস এটাই 

চাইেব েযন ্ার �ীন সকল িকছুর উপর ক্ৃর �শীল হয় এবং এিেক েযন অবমািন্ করা না হয় এবং কােরাও 

কােছ েযন এি ি�্ীয় সেবরাতম িহেসেবও উপ�ািপ্ না হয়। 

মুসিলমরাও এই একই দিৃ�িি�র মে�য পেড় যায়, যখন ্ােদর ইসলােমর �ি্ িালবাসার িবষয়ি আেস। এই 

দিৃ�িি�ি মুসিলমেদর একি িনছক ম্ামে্র উপর িিিত কের ্ােদর েথেক উৎপিত লাি কেরিন, বরং এটা হল 

আ�াহ র নািযলকৃ্ কথা/েঘাষণা, যার েথেক আমরা এই মত  �হণ কির, 

 
“ি্িনই  েসই , িযিন  ্ার  রসলূেক  ে�রণ  কেরেছন  িহদায়া্  ও  স্য  �ীন  সহকাের, েযন  ্া  সকল  

�ীেনর উপর িবজয়ী  এবং ক্ৃর �শীল  হয় , যিদও  কািফররা  ্া  অপছ�/ঘণৃা  কের।”-সরূা  আস-সফঃ ০৭  

আল ‘আ�ামাহ শাইখ উল-ইসলাম ইমাম ইব ন ্াইিময়যাহ  আল-হানবালী رحمه هللا-ও শারী‘য়াহ ও ইসলােমর মােঝ 

স�কর  �াপন কেরেছন, 

“ইসলাম মােন একমা� আ�াহ র কােছ আাসমপরণ করা। সু্রাং, েয েকউ আ�াহ র কােছ আাসমপরণ কের এবং 

আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও কােছও আাসমপরণ কের, েস একজন মুশিরক। আর েয েকউ আ�াহ র কােছ 

আাসমপরণ কের না, েস উ�্, যার ফেল েস আ�াহ র ‘ইবাদা্ কের না। মুশিরকেদর দল এবং এই উ�্েদর দল 

উিেয়ই কািফর। একমা� আ�াহ রই আনুগ্য করাও, আ�াহ র কােছ আাসমপরেণর অ�িুর �। এটাই �ীন ইসলাম 

এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এি ছাড়া অনয িকছু �হণ কেরন না। েযেকান সমেয় আপনার উপর আ�াহ র েয 

আেদশ ্ার আনুগ্য করার মা�যেমই ্া স�� হয়।”   -মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ৯১ 

উপের আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা বেলেছন এবং েসই সােথ অনয্ম একজন হ�্আেলেমর উি� েথেক সহেজই 

বুঝা যায় েয, ইসলাম এবং শারী‘য়াহ সরাসির স�িকর ্। যিদ েকউ শারী‘য়াহ �েয়াগ কের, ্েব এটা এ কারেণই 

েয, েস িনেির জালিােব ইসলােম িব�াস কের, উপেরা� আয়া্েক েস গর� সহকাের িনেয়েছ এবং েস চায় েযন, 

সবসময়ই েযন এই আয়াে্র দাবী পূণর করা হয়। যিদ েকউ শারী‘য়াহ না চায় অথবা আ�াহ র আইেনর বদেল অনয 
কােরাও আইন কামনা কের, ্েব েস একজন িব�াসঘা্ক এবং ্ার আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও �ি্ আনুগ্য হল 

িশরক। 

আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর ইমাম, শাইখ আবূ ‘আ�ু�াহ  আহ মাদ ইব ন হানব্াল আশ -শাইবািন20F

(২০)  رحمه

 ,সূরা আত -্াওবাহ -এর ৩১নং আয়াে্র ্াফসীর েদওয়ার সময় এই পেয়মি �মাণ কেরেছন ,هللا

                                                           
(২০) িহজরী ১৬৪-২৪১, �ী�া� ৭৮১-৮৫৫। এই মহান ইমাম আহ ল উস -সু�াহ  ওয়াল জামা‘আহ  এর ইমাম িহেসেব পিরিচ্ এবং 
মু‘আ্ািসম ও মা’মুন-মু’্ািজলা গিানরেমমগেলার িবরে� ্ার িবে�ােহর জনয পিরিচ্, যখন �ুরআন-এর অসৃ� ওহী হওয়া, 

আ�মেণর মুেখ পেড়িছল। যিদও মুসিলম িবে� ্ার ‘�ুল অফ থট’ সবেচেয় েছাট, ্বুও এিেক মযরাদা েদওয়া হয় এর ্াওহীেদর 

পিরিাষার জনয। ি্িনই সবর�থম পিরিাষাগ্ শ�াবিল, েযমনঃ রবূিবয়যাহ, উলূিহয়যাহ-ই্যািদর সূচনা কেরেছন। আর হানব্ালী 
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“ ‘্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  

িনেয়েছ…’-সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

এই আয়া্ি �মাণ কের েয, আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও আনুগ্য করা িশরক। 

 
আিদ ইবন আবী হাি্ম (রিদঃ) এই আয়া্ স�েকর  বেলিছেলন, ‘সি্য, ্ারা ্ােদর ‘ইবাদা্ কর্ না।’ নবী ملسو هيلع هللا ىلص 

বলেলন, ‘অি্ িনি�্িােবই ্ারা ্া কেরিছল। ্ারা হারামেক ্ােদর জনয হালাল কেরিছল এবং হালালেক 

্ােদর জনয হারাম কেরিছল, অ্ঃপর ্ারা ্ােদর আনুগ্য কেরিছল। সু্রাং, এিােবই ্ারা ্ােদর ‘ইবাদা্ 

কেরিছল।’ 

এই হাদীসি বলেছ েয, যিদ ্ারা আনুগ্য কের, ্েব ্া িশরক। এখােন এমন েকানিকছুর উে�খ েনই েয, ্ারা 

‘বেলিছল’ েয আ�াহ র পাশাপািশ ্ারা রব। 

মুসিলেমর িচ� েয, েস একজন �কৃ্ মুসিলম এবং েস ্ার ইসলােমর বযাপাের স��, হল, যিদ আ�াহ  শাসন কেরন 

বা হম্ কেরন বা িনেষ� কেরন, ্েব ্ার অবশযই স�� থাকে্ হেব। ্ার অ�ের েকান ি্�্া/ েনই, এবং েস 

স�ূনর আাসমপরণ ও আনুগ্য কের, যিদও ্া ্ার িচ�া-েখয়াল এবং  ােথরর িবরে� যায় অথবা ্া ্ার শাইখ 

বা দেলর িবরে� যায়।” 
21F

(২১)  

আহ মাদ ইব ন হানব্াল رحمه هللا-এর কথা েথেক ্ৎ�নাৎ বযাপক সুফল আহরণ করা যায়। আমরা  � কেয়কি 

সুফেল ম�বয করব। আমরা ্ােদর বযাপাের িব�াির্ আেলাচনা করব যারা ইসলােমর দাবী কের, িক� ইসলােমর 

সােথ শারী‘য়াহ-এর স�কর  ৈ্রীে্ অ ীকৃ্ �াপন কের। যারা ইসলাম ছাড়া অনয েকান আইেনর আনুগ্য কের, 

িক� মুসিলম হবার দাবী কের, ্ারা ৩ি ে�ণীে্ পেড়, 

১। হয় ্ারা অ ীকার কের েয, আইন-কানুন এবং রাজনীি্ও ইসলােমর অ�িুর � অথবা ্ারা মেন কের েয, 

ইসলাম শ�ুমা� এমন এক ‘ইবাদা্ স�িকর ্ িবষয়, যার সােথ শাসেনর েকান স�কর  েনই। ্ারা হল কািফর। 

এরা হল েসসব েসকলার/ব�বাদী মানিসক্াস�� েলাক, যারা মুসিলম হবার দাবী কের এবং একইসােথ এই 

বযাপাের পীড়াপীিড় কের েয, অনযানয সামািজক প�ি্-এর ইসলােমর পাশাপািশ অব�ান করার অি�কার রেয়েছ, 

েযমনঃ েসাসযািলজম, কিমউিনজম ই্যািদ। 

                                                                                                                                                                                           
’আিলমগণই ্াওহীেদর অনযানয পিরিাষাবিল পিরচয় কিরেয়েছন, েযমনঃ হািকিময়যাহ (আইন�ণয়ন �ম্া), আল-আসমা ওয়াস -

িসফা্ (নামসমূহ ও ৈবিশ�াবিল), উসূল উত -্াওহীদ (্াওহীেদর মূলনীি্) এবং আেরাও অেনক। ইমাম আহম্াদ ্ার িবশাল কাজ 

‘মুসনাদ’ এর জনয দায়ী এবং ১০ ল�য হাদীস মুখ�কারী িহেসেব পিরিচ্। 

(২১) মাদািরজ-উস -সািলিকন, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ১১৮ 
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২। ্ারা  ীকার কের েয, ইসলাম শারী‘য়াহ এবং রাজনীি্ স�িকর ্ সকল িবষয় বহন কের, িক� ্া যেথ� নয়। 

এসব েলােকরা হল ‘যানািদ�া’(২২) (কু ফার) । 

৩। ্ারা মেন কের েয, ইসলাম যেথ�। িক� ্ারা এর �ারা শাসন করে্ যােব না। ্ারা শাসেকর কারেণ 

শারী‘য়াহ েছেড় িদেব। ্ারা হল কু ফার িব-ইখি্লাফ উল-‘উলামা (‘উলামােদর মে�য িকছু মতপাথরকয 

সহকাের)। 
 

 

শারী‘য়াহ এবং হম (িবচার) -এর িফ�্ হ (িবচ�ণ্া) 

আসেল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার হম িক?? 
হম23

(২৩)-এর ৩ি পেয়ম রেয়েছঃ 

১। আইন  �ণয়নঃ েকানি হালাল ও েকানি হারাম, ্া সং�ািয়্ করা। এটা একমা� আ�াহ র অি�কার/হা�্। 

েয েকউ-ই এই �ের ঘাঁটাঘাঁি কের, েস িনঃসে�েহ বড় িশরক কেরেছ। 

 
“আ�াহ  ছাড়া  কােরাও  িব�ান  েদবার/আইন�ণয়েনর অি�কার েনই”                

-সরূা  ইউসুফঃ ৪০ 
 

২। মানবরিচ্  আইন  �ারা  িবচার/শাসন  করাঃ 

ক. সবসময়   আ�াহ র আইন ছাড়া িবচার করা। এটা হল শারী‘য়াহ �ি্�াপন করার মা�যেম। এই বযাি� হল 

কািফর। 

খ. দিুনয়ায় েকান লােির জনয কখেনা  কখেনা   আ�াহ র আইন ছাড়া িবচার করা, িক� শারী‘য়াহ আইন অ�ু� 

রেয়েছ। এই বযি� ্বুও মুসিলম এবং ্ার উপর ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-এর িবি� �েযাজয। 

                                                           
(২২) িযি�� হল েসই বযি� েয বড় কুর বেল অথবা কের, এবং যখন ্ােদর কােছ সংেশা�ন উপ�াপণ করা হয়, ্ারা ্া অ ীকার কের 

েয, এরপ উি� েস কখেনা কেরেছ। এ �রেনর েলাকেক হ্যা করা উিচৎ, যিদও ্ারা ্াওবাহ  কের অথবা বেল েয েস ্াওবাহ  কেরেছ। 

এটা হল এই উ�াহ -এর ঐকম্য অনুসাের। মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮ েদখার জনয অনুেরা� করিছ। 

(২৩) হম শ�ি আ�িরক মূল ‘হাকামা’ েথেক এেসেছ, যার অথর হল ‘িবচার করা, আইন �ণয়ন করা, ম�য�্া করা, েকান িবষেয়র 

িবচার করা। শারী‘য়াহ অনুসাের আইন�ণয়ন িবষয়ি শ�ু আ�াহ  সুবাহানাহ ্া‘আলার ে�ে� বযবব্ হয়। ্াই আমরা যখন এমনসব 

আয়া্ েদিখ, যা হম ও আ�াহ  শ�াবিলেক উে�খ করেছ, ্খন এর মােন হল েসই আয়া্ি আইন�ণয়ন  িবষয়ক/স��ীয়। আর যখন 

েকান আয়া্ মানুেষর উে�খ করেছ এবং হম শ�ি বযবব্ হেয়েছ, ্খন এর মােন হল এই আয়া্ি িবচার করা িবষয়ক। এর কারণ 

হল, �ুরআন-এ মানুষেক কখেনাও আইন �ণয়ন করার অি�কার েদওয়া হয়িন, বরং ্ার দিুনয়ার সকল কাযরকলােপ বযবহােরর জনয 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা যা নািযল কেরেছন, ্া িদেয় িবচার করার অি�কার িদেয়েছ। 
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৩। বা�বায়ন /কাযরকরণঃ পুিলশ েফাসর এবং িনরাপতা ক্ৃর প� এই �েরর �ি্িনি�� কের। এই মানুষেদর ে�ে� 

িনয়ম-িবি� হল, এেদর মে�য ক্ক কািফর এবং ক্ক মুসিলম যারা   কুর দনুা কুর (একি েছাট কুর) 

কেরেছ। এরা একি কুর েগা�ী। ্ারা আইন�ণয়ন করেছ না িকংবা িবচারকাযরও করেছ না, িক� ্ারা এমন 

েগা�ীর অ�গর্ যারা কািফর আইন কাযরকর কের। ্ারা িবদ‘ঈ আইনেক ওজনদার কের এবং এর জনয আা্যাগ 

কের। ্ারা ঈমান অেপ�া কফেররই িনকেট অব�ান করেছ। 
 

আ�াহ র শাসন এবং পিৃথবীে্ শাসক-এর মেধয স�কর  
আমরা জািন েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আদাম -েক আেদশ কেরেছন পৃিথবী িনয়�ণ করার জনয এবং 
�ে্যক জাি্র িনকট ি্িন �েয়াগ করার জনয শারী‘য়াহ পািেয়েছন ্ার রসূল -েদর মা�যেম, যারা ্ার 

আেদশানুসাের ে�ির্ হেয়িছেলন, েযমন ি্িন উে�খ কেরেছন, 
 

 
 

“অ্ঃপর আিম  আপনােক  স�নূর আেদশ  েথ েক  একি  শারী‘য়াহ-এর উপর �ি্ি�্  কেরিছ , অ্এব 

আপিন  এর অনুসরণ  করন  এবং ম ুখরেদর �বিৃতর অনুসরণ  করেবন  না।”-সরূা  আল -জািসয়াহঃ ১৮  

 
আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা নবী  বয্ী্ েকান সা�ারণ বযি�েক ্ার শারী‘য়াহ-এর ্াাব�ান বা �েয়ােগর 

জনয িনযু� কেরনিন। এিােব, সকল নবীগণ -এর গ্ হওয়ার পর (যারা িুল�াি�র উে�র িছেলন), এটা 

�ে্যেকর জনয অবশয ক র্ েবয পিরণ্ হেয়েছ েয, ্ারা েযন সমিস্ হেয় শারী‘য়াহ �ারা শাসন কের। যারা এই 

সমিস্ েগা�ীেক শাসন কের, ্ােদর বলা হয় ‘যােদর শাসন করার অি�কার আেছ এমন সকল মানুষ’। এই কারেণ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ার সৃি�েক ্ার জনয/ওয়াে� শ�ুমা� একজন শাসেকর আনুগ্য করে্ বেলনিন। 
 

 
 

“ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আনুগ্য  কর  আ�াহ র এবং আনুগ্য  কর রসেূলর এবং ্ােদর 

যারা  ে্াম ােদর  মে�য  ফয়সালার অি�কারী”-সরূা  আন-িনসাঃ৫৯ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা একি েগা�ীর কথা উে�খ কেরেছন যােদর কােছ শারী‘য়াহ আমান্ রপ িদেয় 

িব�াস�াপন করা হেয়েছ। আ�াহ  বেলনিন েয, “আর ে্াম ােদর ম�যকার  শাসক।” ি্িন বেলেছন, “্ােদর 

যারা  ে্াম ােদর  মে�য  ফয়সালার অি�কারী।” ি্িন আেরাও বেলেছন, 
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“িন�য়ই  আমরা  নািযল  কেরিছলাম  ্াওরা্ , যাে্  িছল  িহদায়া্  এবং নরূ। এ  ্াওরাে্র  মা�যেম  

ইহদীেদর ফয়সালা  িদ্  আ�াহ র অনুগ্ /আাসমপরণকৃ্  নবী, দরেবশ  ও  ‘আিলমগণ।”-সরূা আল -

মাইদাহঃ ৪৪ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এরপর বেলেছন েয, ্াওরা্ যােদর উপর নািযল করা হেয়িছল, ্ােদরেক েস অনুসাের 

শাসন করার আেদশ েদওয়া হেয়িছল। ি্িন একজন বযি�র কথা বেলনিন, বরং আ�াহ  এই শাসনেক মানুেষর 

সমি�র কােছ আমান্ রপ িদেয়িছেলন, একজন বযিির কােছ নয়। কারণ, একগ� মানুষ িনিুর ল হয়, যখন 

্ারা সমি� আকাের থােক। 

রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

 
 

“িন�য়ই  আ�াহ  ্া ‘য়ালা  কখেনা  আমার উ�াহ -েক  ��্ার উপর সমেব্ করেবন  না  এবং আ�াহ র 

হা্  জাম া ‘আহ -এর উপের।” 24F

(২৪) 
 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, “আনুগ্য  কর  আ�াহ র এবং আনুগ্য  কর  রসেূলর।” আ�াহ  একথা 

বেলনিন েয, ্ােদর আনুগ্য কর, যারা ে্ামােদর মেধয ফয়সালার অিধকারী। বরং ি্িন বেলেছন, 

এবং ্ােদর যারা ে্ামােদর মেধয ফয়সালার অিধকারী। আ�াহ  ্া‘য়ালা ‘আনুগ্য’ শ�ি পূেবরর দ’ুি 

উি�র নযায় বযবহার কেরনিন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িনছক ‘এবং’ শ�ি বযবহার কেরেছন কারণ, এটা 

যারা শাসন করেছ ্ােদরেক িনিুর ল করেব এবং একি পথ�দশরেনর উৎস হেব। িক�, যারা শাসন করেছ, ্ােদর 

েকান পথ�দশরেনর উৎস েনই, য্�ণ না ্ারা ্ােদর অনুসরণ কের যােদর ে�ে� ‘আনুগ্য’ শ�ি আয়াে্র 

শরে্ বযবহার করা হেয়েছ। �থেম আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার জনয এবং এরপর রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর জনয। এিােব 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বলেছন েয, ে্ামরা শ�ুমা� ্খনই ে্ামােদর মে�য যারা ফয়সালা কের ্ােদর 

আনুগ্য করেব, যখন ্ারা পিব� ক্ৃর প� [আ�াহ  (আল-�ুরআন) ও ্ার রসূল ملسو هيلع هللا ىلص (সু�াহ )]-এর সােথ 

স�কর যু� থােক। যখন ্ারা স�কর যু� থােক না, েযেহ্ু ্ারা িনিুর ল নয়, ্ােদর �ি্ আর েকান আনুগ্যই 

থাকেব না। 

                                                           
(২৪) ইব ন ‘উমার হে্ বিণর্ হেয়েছ আত -ি্রিমিযে্। এই হাদীসি আেরাও উে�খকৃ্ হেয়েছ সুনান ইব ন আবী ‘আিসম, ্াবারানী, আল-

হািকম, আল-বাইহাি�, এবং িমশকা্, উতম বণরনাসহ। 
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িক এই কারেণই, যিদ েকান শাসক ইসলােমর সােথ অনয েকান �ীনেক এর অংশ করার সী�া� �হণ কের, এটা 
আমােদর মে�য যােদর সামথরয আেছ ্ােদর জনয খুবই গর�পূণর েয, ্ারা েযন শারীিরকিােব উেঠ পেড় এবং 

্ােক সরায়। এর কারণ হল, েস আর ঐ অংেশর সােথ মানানসই নয় েয অংেশ বলা হেয়েছ, এবং ্ােদর যারা 

ে্ামােদর মেধয ফয়সালার অিধকারী। কারণ, েস বযি� ঐ কােজর মা�যেম আনু�ািনকিােব এ আয়া্িেক 

পির্যাগ কেরেছ এবং েস িনেজর �ীন্যােগর মা�যেম ঐ আয়াে্র �থমাংেশ উে�খকৃ্ দ’ুি দালীেলর সােথ 

িনেজর স�কর ে�দ কেরেছ। েযসকল মানুেষর শাসন করার অি�কার আেছ, ্ােদর মানুেষর ওয়াে� ফা্ওয়া 
েদওয়া উিচ্ নয়, বরং ্ােদর উিচ্ একথা িনি�্ করা েয, ্ারা িনেজরা এবং অনয যারা ক্ৃর ে� আেছ, ্ারা 

েযন মুসিলমেদরেক সকল �কার অিয�রীন ও বিহরাগ্ শ� েথেক র�া কের। যিদ শাসক েকান কারণবশ্ 

কািফর হেয় যায় িকংবা কািফরেদর জনয মুসিলমেদর জীবনেক ঝঁুিকপূণর কের, এবং ’আিলমগণ অথবা যারা শাসন 

করার অব�ােন আেছন ্ারা শাি�পূণরিােব ঐ শাসেকর অপসারণ করে্ বযথর হন, ্েব ্ােদর অবশযই ইসলািমক 

আিমরেক বলে্ হেব, েযন ্ারা ্ােক ইসলাম ও মুসিলমেদর ওয়াে� অপসাির্ কের। ইসলাম এবং মুসিলমেদর-

উিয়েকই েযেকান মূেলয সবসময় সংর�ণ করে্ হেব। 

একই বযাপার �েযাজয হেব যিদ শাসক �ী�ান হেয় যায় অথবা েস �ী�ানেদর �ি্ অনুগ্ হেয় যায়। যখন ক্ৃর ে� 

থাকা মানুেষরা এর �ি্েরা� করে্ বযথর হয়, ই�াকৃ্িােব বা অিন�াকৃ্িােব, এবং ইসলােমর শারী‘য়াহ 

িবিািজ্ হে্ থােক, ্খন সম� েদশ দার উল-হারব-এ পিরণ্ হয়। এর দইুি পিব� �ান অথবা েজরজােলম 

হবার সােথ দার উল-হারব হবার েকান স�কর  েনই, েযমন েজরজােলম আজ দার উল-হারব, েযেহ্ু এি 

ইহদীেদর হাে্ রেয়েছ এবং ্া ্ােদর আইন �ারা শািস্ হে�। 

ইসলােমর েবশীর িাগ ’আিলমগণ, যিদও সবাই নয়, েযেকান েদশ/িূখ� যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার স�ূনর 
শারী‘য়াহ �ারা শািস্ হয়না, ্ােক দার উল-হারব বেল েঘাষণা কেরেছন, যা এই নীল �েহ অবি�্ েকান যিমেনর 

ে�ে�ই বযি্�ম নয়, যিদও ্াে্ অসংখয মুসিলম থােক বা অগিণ্ মসিজদ থােক। েযই েন্া ইসলােমর 

শারী‘য়াহ-এর আইনবযব�ােক লংঘন/িবকৃ্ কের, ্ার �ি্ফল হল, শাসক, ্ার ’আিলমগণ, ্ার ৈসনযবািহনী-
সকেলর িবরে� যু�/লড়াই করে্ হেব, �ম্া েথেক হটাে্ হেব এবং ্ারা মুসিলম ও ইসলােমর িবরে� যা 

কেরেছ ্ার জনয ্ােদর কেঠার শাি� িদে্ হেব। এই �রেনর ির�াহেক বলা হয় বৃহতর এবং �ী্ ির�াহ, যা 

সম� উ�াহ -েক আ�া� কের এবং �ি্সা�ন কের। এ �রেনর েগা�ীগেলা পৃিথবীে্ আ�াহ র শাসেনর িবরে�  

চেল িগেয়েছ। 

উপসংহার রপ বলা যায় েয, শাসক এবং পৃিথবীে্ আ�াহ র শাসেনর মে�য স�কর  হল, শাসক এই দািয়� িদেয় 

বা�ঁা েয, েস ’আিলমেদর সাহাযয িনেয় এবং শারী‘য়াহ-এর স�ূনর �েয়ােগর মা�যেম পৃিথবীর ্াাব�ান করেব। 

যিদ শাসক িনজ  শারী‘য়াহ-এর �েয়াগ কের অথবা শারী‘য়াহ-এর পিরব র্ ন সা�ন কের, ্েব বাকী মুসিলমেদর 

্ােক সড়ােনার জনয ্ার িবরে� যু� করে্ হেব, েযেহ্ু েস িয়াবহ িশরক আল-হািকিময়যাহ  করার মা�যেম 

মুর্াদ-এ পিরণ্ হেয়েছ। আল ‘আ�ামাহ শাইখ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا-এই বা�ব্ার কথা উে�খ 

কেরেছন, যখন ি্িন ্ার সময়কার েবশীরিাগ শাসকেদর কথা বলিছেলন,  
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“এসব আদাল্ আজ ইসলােমর েবশীরিাগ শহরেকে� রেয়েছ, আেয়ািজ্ এবং ��্, দরজাগেলা েখালা রেয়েছ 

এবং মানুেষরা এগেলাে্ যাে� ঝাঁেক ঝাঁেক, দেল দেল। িবচারেকরা মানুেষর িবচার কের এবং ্ােদর িব�ান েদয়, 

যা সু�াহ  এবং িক্ােবর (�ুরআেনর) স�ূনর িবপরী্, যা �ায়ীিােব �ম্া�া� হেয়েছ। এবং ্ারা 
(শাসেকরা/িবচারেকরা) এিেক একি বা�য্ামলূক িবষেয় পিরণ্ কেরেছ, এর �ি্�া কেরেছ এবং মানুষেক এর 

�ি্ বা�য কেরেছ। এরপর েকান কুর (���্া ও িবশাল্ার বযাপাের) এই কফেরর উপের?” 25

(২৫) 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا, যখন একই িবষেয়র উপর ম�বয করিছেলন, ্খন িনে�া� উপসংহার 

েটেনেছন, 

“আমরা বিল েয, েয েকান েগা�ী যা এমন েযেকান �কাশয অিব্িকর ্ আইন েথেক েবিড়েয়/িবি�� হেয় পেড় যা 
মুসিলমেদর �জ� েথেক �জ� েকান �কার বা�া-িব� বয্ী্ হ�া�ির্ হেয় আসেছ, ্েব এরপ েগা�ীর িবরে� 

যু� করা মুসিলম ইমামেদর (ইসলািমক আইেনর �ুলসমূেহর েন্াগণ) ইজমা’ অনুসাের অবশয ক র্ বয। বযাপারি 

এরপই হেব, যিদও ্ারা দ’ুি সা�য আবৃিত কের।” 26F

(২৬) 

’আিলমেদর েথেক এবং অনযেদর েথেক যারা এসব আইন�েণ্ােদর অনুসরণ কের, ্ােদর সােথ একম্ েপাষণ 

কের এবং ্ােদর আনুগ্য কের, ্ারা িশরক আত -্া‘আ কেরেছ এবং ্ারা মুশিরক। দলীল হলঃ 

 

“…যিদ  ে্ামরা  ্ােদর কথা  েম েন  চল /আনুগ্য  কর, ্েব ে্ামরাও  ম ুশিরকেদর দলিু� হেয়  

যােব।”-সরূা  আল -আন‘আমঃ ১২১ 

আনুগে্যর ে�ে� িশরেকর আেরাও একি দলীল হল, 

 
“্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  িনেয়েছ…”-

সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

িনঃসে�েহ যারা শারী‘য়াহ-এর �ি্�াপন কেরেছ, ্ারা কািফর এবং অবশযই ্ােদর িবরে� যু� করে্ হেব। 

আল ‘আ�ামাহ ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا, এ �রেনর িবে�াহী েগা�ীর িবরে� িকরপ উপযু� পদে�প �হণ করা 
উিচ্, েসই �সে� এই পেয়মিে্ েজার িদেয়েছন, 

“মুর্াদরা, ্ােদরেক অবশযই হ্যা করে্ হেব, য্�ণ পযর� না ্ারা ্া েথেক িফের যায় যা ্ােদরেক মুর্াদ 

কেরেছ এবং ্ােদর ম�য েথেক েয-ই লড়াই কের, ্ােক হ্যা করা উিচ্। এমনিক অি�কাংেশর (জামহর) 

                                                           
(২৫) ্াহি্কম আল �ওয়ািনন, পৃ�াঃ ০৭ 

(২৬) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউম ৪, বাব উল-িজহাদ 
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ম্ানুসাের ্ােদর ম�য েথেক যারা লড়াই কের না, ্ােদরেকও হ্যা করে্ হেব, েযমনঃ বৃ� েলাক, অ�েলাক, 

খুবই দবূরল েলাক, ্ােদর মিহলারা ই্যািদ।” 27

(২৭) 

“সু্রাং যিদ ্ারা শাহাদা্াইন (দ’ুি সা�য) আবৃিত কের, িক� পাঁচ ওয়া� সলাহ পিরহার কের, ্েব ্ােদর 

িবরে� যু� করে্ হেব য্�ণ পযর�্না ্ারা সলাহ আদায় কের। আর যিদ ্ারা যাকাহ েদওয়া পিরহার কের, 

্েব ্ােদর িবরে� যু� করা মুসিলমেদর উপর অবশয ক র্ বয, য্�ণ পযর�্না ্ারা যাকাহ েদওয়া শর কের। 

একইিােব যিদ ্ারা রমাদান মােস িসয়াম পালন করা পিরহার কের অথবা আ�াহ র �াচীন ঘের হা� করা 
পিরহার কের, অথবা ঘৃণয-কাজসমূহ বা বযািিচার বা জয়ুা েখলা বা মদ খাওয়া বা এমন েযেকান কাজ যা 
ইসলািমক শারী‘য়াহ �ারা িনিষ�/হারাম, ্া িনিষ� করে্ অ ীকৃি্ জানায়, অথবা যিদ ্ারা জান, মাল, 

‘ইযয্া্, কাযরাবিলর বযব�াপনা ও অনযানয এরপ িবষয়ািদ স�িকর ্ �ুরআন ও সু�াহ -এর আইন �ণয়েন 

অ ীকৃি্ জানায়, অথবা যিদ ্ারা সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষ�, এবং কািফরেদর িবরে� যু� করা--

-য্�ণ পযর� না ্ারা ইসলাম �হণ কের বা আাসমপরণ কের িজিযয়াহ েদয়---েথেক িবর্ হয়।” 28

(২৮) 

এসব দলীলসমূহ েথেক, এটা িক কের স�ব েয, েয বযিি জগৎসমূেহর �ি্পালেকর একে্র উপর 

ঈমান এেনেছ, েস মানব শাসেনর �ি্ স�� থােক, যখন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালাই আইন �ণয়ন 

ও আইেনর িনেদর শ ্ার সৃি�র �ি্ িদে্ অিধক হা�্দার, যারা সকেলই ্ার ‘আবদ/দাস/বা�া? 

বাই‘আ এর বুঝ এবং ��া ও সৃি�র মধযকার চুিি 
শারী‘য়াহ-এর একি বুঝ হল েয, শাসক এবং শািস্ মানষু উিেয়ই একি চুি�ব� অব�ায় রেয়েছ। এই চুি�র 

িবষয় হল শারী‘য়াহ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালাই চূড়া� সা�ী, পিব�্াকারী এবং শাসনবযব�ার আইন�েণ্া,যা 

য্দরূ িব�ৃ্ বণরনা ্ার পথিনেদরশনা হে্ পাওয়া যায় ্্দরূ্পযর�্িব�ৃ্। আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালা মানষু, 

শাসক এবং শারী‘য়াহ-এর মে�য সংেযাগসা�নকারীরেপ কাজ কেরন। কারণ ি্িনই শারী‘য়াহ-এর িডজাইন 

কেরেছন এবং নািযল কেরেছন এবং এিেক ্ার সৃি�র জনয অনুগ্ হবার জনয শপথ/সা�য-দােনর মূল িবষয় 

বািনেয়েছন। 

এছাড়াও আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িনেজেক এবং শারী‘য়াহ-েক মানুেষর মােঝ সংেযাগ রপ বািনেয়েছন। ি্িন 

সুবহানাহ ্া‘য়ালা মানুষেক অনুমি্ েদন, মানুষ েযন ্ােদর মে�য একজন শাসক িনিদর� কের, েয ্ােদরেক 

শারী‘য়াহ অনুসাের শাসন করেব এবং শাসকেক আেদশ িদেয়েছন, েস েযন মানুষেক ্ার আইন �ারা শাসন কের। 

এর মে�য, আর -রহমান শাসকেক অি�কার/�ম্া িদেয়েছন েয, েস মানুষেক শাি� িদেব যিদ ্ারা আ�াহ র অবা�য 

হয়, যখন েস শাসক ক্ৃর �শীল রেয়েছন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা মানুষেক স্কর  কেরেছন েয, ্ারা েযন এমন 

শাসেকর অনুসরণ না কের, েয শাসক শারী‘য়াহ বয্ী্ অনয েকান িকছুর আেদশ েদয় এবং ি্িন সুবহানাহ 

                                                           
(২৭) মাজমু’ ফা্াওয়া, িিলউম ২৮, পৃ�া ৪১৪ 

(২৮) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া িিলউম ০৪, বাব উল-িজহাদ (িজহােদর অ�যায়) 
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্া‘য়ালা েন্ােদর অ� অনুসরণেক িশরক নামকরেণর মা�যেম এেক ্ার অবা�য্া বেল েঘাষণা কেরেছন। 

মানুষ এবং শাসেকর ম�যকার চুি�েক বলা হয় বাই‘আ। 

বাই‘আ এর িবষয় হল শারী‘য়াহ। উে�িখ্ এসব স�কর সমূহেক একজেনর সবরাি�ক গর�সহকাের �হণ করে্ 

হেব। মানুেষর পর�র ম�যব্ত স�কর  ্ৃ্ীয় গর�পূণর িবষয়। �থম গর�পূণর িবষয় আ�হ সুবহানাহ ্া‘য়ালা 

এবনং ি�্ীয় গর�পূণর িবষয় হল শারী‘য়াহ। 

আমােদর িবষেয়র সােথ এর স�কর  �াপন কের, েয েকান শাসক, েয শারী‘য়াহ-এর �ি্সা�ন/িবকৃি্সা�ন কের, 

্ার �ি্ েকান আইন্ বাই‘আ কাযরকর থােক না, েযেহ্ু েসই শাসক ্ার িনেজর কােজর �ারা এই চুি� বাি্ল 

কের েফেলেছ। ইসলািমক আইনানুসাের, ্খন মানুেষর এই শাসকেক �ি্�াপন করে্ হেব, যাে্ নযায়পরায়ণ 

শাসনবযব�া জাির থােক। যিদ মানুষ ্া করে্ অ ীকৃি্ জানায় এবং আিমর ঐ শাসকেক সমথরন কের, ্খন সম� 

িূখ� দার উল-হারব-এ পিরণ্ হয়, যা আ�হ সুবহানাহ ্া‘য়ালা এবং ্ার সৃি�র মােঝ শ�্ােক উা ের 

েঘাষণা কের, ্ার সৃি�র অবা�য্ার জনয। আমান্দার ’আিলমেদর উিচ্ এরপ শাসকেক মুর্াদ বেল েঘাষণা 
করা এবং ঐ শাসেকর েগা�ীেক আ�াহ র �ি্ শ�্ােপাষণকারী েগা�ী বেল েঘাষণা করা, িক� ্ােদর সবাই শ� 

নয়, বরং ্ােদর মে�য ক্ক িনছক পাপী। 

েযসকল ’আিলমগণ উপযু� মত /সী�া� েদন না, ্ারাও শ�ে্ পিরণ্ হেব, ্ােদর �ান বা ্ােদর �ীিন 

‘ইবাদা্-বে�গী থাকা সোও। ্খন �ে্যক মুসিলেমর উপর ্ার সামথরয অনুসাের িজহাদ ফারদ (বা�য্ামূলক) 

হেয় পড়েব, য্�ণ না ঐ ে�ইটি (সা�াজয) একজন উপযু� শাসেকর সােথ িফের আেস এবং ে�ইটি (সা�াজয) 

্ার যথাযথ অব�ায় িফের আেস। যারা িজহাদ করে্ পারেছ না বা মুজািহদেদর সাহাযয করে্ পারেছ না বা 

িনেজর �ীন সংর�ণ করে্ পারেছ না, িক� ্ােদর পে� িহজরাহ  করা স�ব, ্ােদর ্খন ্া-ই করা উিচ্। 

আজেকর অব�া/উদাহরণ উপের উে�িখ্ িব�ােনর সােথ সরাসির স�িকর ্। ব র্ মােন সকল শাসকগণ আ�াহ  

�দত আনুগে্যর শপথ বয্ী্ শাসন করেছ। পৃিথবীে্ ‘উসমানী িখলাফাে্র শাসনামেল এসব পিরি�ি্ 

সবর�থম আেস। যিদও এসব শাসকগণ িুেলর উে�র িছেলন না, ্ােদর ে�ে� এরপ হয়িন েয, ্ারা শারী‘য়াহ-েক 

�ি্�ািপ্ কেরেছন এবং আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্ার পিরবে র্  অনয িকছুর �েয়াগ শর কেরেছন। িক�, 

যখনই ইিজপিসয়ান/িমশরীয়-েদর অ�ের জা্ীয়্াবােদর আগন জািলেয় েদওয়া হল, এরপর আর খুব েবশী সময় 

লােগ িন েসই জাি্র অিুযদয়/উদয় হে্ যা িনেজেক েসৗিদ বেল সে�া�ন কের, ‘উসমানী িখলাফা্ েয পিব� 

িব�ােনর উপর �ি্ি�্ িছল, এ সকল জাি্সমূহ ্া েথেক িবচুয্ হেয় পেড়িছল। এই একই ‘উসমািনয়যাহ 

শাসকগণ িফিলি�নেক ইহদীেদর উপি�ি্র দষূণ েথেক িহফাজা্ কেরিছেলন। এছাড়াও ্ারা বডর ার/সীমা�েরখা 
েসসকল মুসিলমেদর জনয স�ূনর েখালা েরেখিছেলন যারা দার উল-ইসলাম-এ িহজরাহ করার আশা েপাষণ কের, 
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ইসলােমর স�দ-িা�ার েথেক মানুষেক সাদা�া ও যাকাহ(২৯) িদেয়িছেলন, এবং িজহােদর মা�যেম ইসলােমর 

�ি্�া কেরিছেলন এবং রািশয়ানেদর ও অনযানয কািফর িবে�র িবরে� দীঘরেময়াদী যু� কেরিছেলন। 

উপের উে�িখ্ এই একই অবা�য ও অ্যাচারী জাি্সমহূ বিহরাগ্ শি�সমূহেক িখলাফাহ -এর প্ন ঘটাে্ 

সাহাযয কেরিছল এবং পৃিথবীে্ ১৩০০ বছেরর নযায়পরায়ণ সুিবচােরর অবসান ঘিেয়িছল এবং �ির্ গি্ে্ 

এিগেয় িনেয়িছল ৭৫ বছেরর পিরপূণর ববরর্া, যার সােথ ‘্া্ার’-েদরও ্ুলনা চেল না। 

এসব েলােকরা, ্ারা শ�ু নযায়পরায়ণ খলীফাহ-েদর িবরে� ষড়য�ই কেরিন, বরং ্ারা ্ােদর �ম্া 

বল�েয়াগ কের দখল কেরিছল। েযসকল মানুষ এই অ্ব� গিানরেমম-েক ্ােদর বাই‘আ িদে্ অ ীকৃি্ জানায়, 

্ােদরেক দমন করে্ এই বল �েয়াগ করা হেয়িছল। ্ারা েযিােবই �ম্ায় আসুক না েকন, ্ােদর শাসন 

অ্ব�, এবং ইমাম মািলক رحمه هللا-এর ফা্ওয়া এটা �মাণ কের। 

মানসুর-এর ক্ৃর ে� আসার সময়, েস িখলাফাহ -এর আসন েজার/জবরদি� কের দখল কেরিছল, মানুষ বাই‘আ িদে্ 

েচেয়িছল আন  নাুস উয -যািকয়যাহ  رحمه هللا-এর কােছ, িযিন ইসলািমক ে�ইট্(সা�াজয) শাসন করার জনয 

সবরাি�ক হা�্দার িছেলন। যােহাক, েলােকরা যুি� েদখােলা েয, এটা িক কের স�ব যখন ্ারা মানসুর এর কােছ 

ইি্মে�য বাই‘আ িদেয় েফেলেছ। এবং ্ারা নবী মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর হাদীসি বণরনা করল েয, যিদ দইুজন খলীফাহ 

েদখা যায়, ্েব ি�্ীয়জনেক হ্যা করে্ হেব, েয পের উিদ্ হেয়েছ30 F

(৩০)। ইমাম মািলক رحمه هللا-এর ফা্ওয়া 
িছল েয, মানসুর এর কােছ ্ােদর বাই‘আ হল েসরপ, েযরপ একজন েলাকেক বল�েয়াগ কের ্ার �ী-েক ্ালাক 

িদে্ বা�য করা হয়। এই কারেণ েয, এটা েজারপবূরক করা হেয়িছল, এটা অসার/অেকেজা/শূণয/িিিতহীন। যখন 

মানসুর এই ফা্ওয়া শনেলা, ্খন েস ইমাম মািলক رحمه هللا-েক িনেয় আসেলা এবং িনদরয়িােব অ্যাচার করল। 

্ােক এ্ অ্যাচার করা হেয়িছল েয, ি্িন رحمه هللا ্ার হাে্র বযবহার হািরেয় েফেলিছেলন এবং ্ার হা্ দ’ুি 

পাে�র ঝুল� অব�ায় েরেখ ি্িন সলাহ আদায় করে্ন। এই কারেণ আজেক, িকছু মািলকী এিােব সলাহ আদায় 

কের, যিদও ইমাম মািলক رحمه هللا কখেনা এরপ করার আেদশ কেরন িন।31F

(৩১) 

                                                           
(২৯) সাদা�া হল ে �া�সূ্ দান যা দির�েদর েদওয়া হয়, আর যাকাহ হল বা�য্ামূলক দান। 

(৩০) এই অনুে�েদ, আমােদর এখেনা েকান অি�কার েনই, ব র্ মান শাসকেদর সােথ মানসুর এবং আন-নাুস-এর ্ুলনা করার, কারণ 

্ারা উিেয়ই িছল যু�র্ খলীফাহ, যা ব র্ মান পিরি�ি্র নযায় নয়। স�ি্ যা হেয়েছ ্া হল, একজন খলীফাহ এবং একজন 

�্ারেকর মােঝ যু�, যা ‘উসমািনয়যাহ  এবং ইিজ� ও েসৗিদ পিরবােরর �্ারক শাসকেদর মে�য সংঘি্ হেয়িছল। যােহাক, আমরা 
ন্ুন েকান েন্ার কােছ বাই‘আ িদে্ আ�হী নই, যিদ এসব শাসকগণ মুসিলমেদর িহজরাহ করার জনয বডর ার/সীমা�েরখা খুেল েদন, 

শারী‘য়াহ �েয়াগ কেরন এবং কািফরেদরেক ইসলােমর িূখ� েথেক েবর কের েদন। আর শ�ুমা� এই ে�ে� আমরা এই যুলম েছেড় িদে্ 

পাির, যা ্ারা বযি�গ্ পযরােয় অনুশীলন কের, ্ােদর ও আ�াহর্ সুবহানাহ ্া‘আলার মােঝ। িক�, েযেকান িনি�্ কু েরর ে�ে�, 

আমােদর দগৃ থাকে্ হেব, যিদও সম� উ�াহ -েক এর জনয মৃ্ুযবরণ করে্ হয়, েযমন গ র্ বাসীেদর আা্যাগ/করবানী-এর কথা বিণর্ 

আেছ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্ােদরেক েস জনয �শংসা কেরেছন। 

(৩১) িব�াির্ ্েথযর জনয, দয়া কের ইমাম মািলক رحمه هللا-এর মুওয়াতা এর সূচনা েদখুন। 
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যিদও এই ফা্ওয়া ১০০০ বছর আেগ েদওয়া হেয়িছল, এি আজেকর িদেনর জনযও �েযাজয। আমােদর ব র্ মান 

শাসকেদর সােথ েকান �কার চুি� েনই, ্ারা য্ ইেলকশন/িনবরাচন-ই করক না েকন এবং আমরা যা-ই বিল বা 

কির না েকন। য্�ণ পযর� না আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর ক্ৃর �েক  ীকৃি্ িদে�ন, ্্�ণ পযর� এটা 
আমােদর পে�ও নযায়স�্ নয়, েযেহ্ু আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“আর ে্ামরা  ্ােদর িবরে� য�ু করেব, য্�ণ  পযর�  না  িফতন্াহ  (িশরক )-এর অবসান  হয়  এবং 
�ীন  শ�ুম া� আ�াহ র জনয  হয়…” 

-সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৯৩, সরূা  আল -আনফালঃ ৩৯ 

 

শারী‘য়াহ এবং ্াওহীদ (এক্বাদ)-এর স�কর  
যখন আমরা �ুরআেনর আয়া্সমূেহর িদেক ্াকাই, ্খন এটা বুঝা খুবই সহজ েয, ্াওহীদ এবং শারী‘য়াহ-এর 

বযবহার পর�েরর সােথ স�িকর ্ িবষয়। আমরা পূেবরর অ�যােয় এই বুঝ-েক জা�্ হে্ েদেখিছ। এবং, 
শারী‘য়াহ-এর পিরিাষায়, সিক বুঝ হে�, ্াওহীেদর িবপরী্ হল িশরক, এিােব ্াওহীেদর িবরে� যাওয়া 

এবং এর �ি্সা�ন করার মা�যেম একজন বযি� মুশিরক-এ পিরণ্ হয়। একইিােব, আনুগ্য করা এবং চাকির 

করা বা দািয়� পালন করা বা েসবা করাও ্াওহীেদর একি অংশ, সু্রাং, েয েকউ হালাল ও হারােমর বযাপাের 

আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও আনুগ্য করেব, েস গয়র�াহ (আ�াহ  ছাড়া অনয েকউ/িকছু)-এর আনুগ্যকারী 

িহেসেব অপরা�ী িহেসেব �ি্প� হেব, যা একি িশরক। 

এিােবই আমরা িনেচর আয়া্ি বুেঝ থািক, 

 

“…যিদ  ে্ামরা  ্ােদর কথা  েম েন  চল /আনুগ্য  কর, ্েব ে্ামরাও  ম ুশিরকেদর দলিু� হেয়  

যােব।”-সরূা  আল -আন‘আমঃ ১২১ 

 

আল হািফয ইবন কাসীর رحمه هللا এই আয়াে্র বযাখযা কেরেছন, 

“যিদ ্ুিম অনয কােরাও কথা/মত-অনুসাের আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন এবং ্ার শারী‘য়াহ ্যাগ কর, 

্েব এি হল �কৃ্ িশরক। েযেহ্ু আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 
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‘্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  িনেয়েছ…’-

সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

 

ইমাম ি্রিমিয رحمه هللا ‘আিদ ইবন আবী হাি্ম (রঃ)-এর ঘটনাির বযাখযার �ারা এই আয়াে্র ্াফসীর 

কেরেছন, েযখােন ি্িন (রঃ) এই আয়া্ স�েকর  বেলিছেলন, 

‘েহ আ�াহ র রসূল! ্ারা ে্া ্ােদর ‘ইবাদা্ কর্ না।’ নবী ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, ‘অি্ িনি�্িােবই ্ারা ্া 

কেরিছল। ্ারা হারামেক ্ােদর জনয হালাল কেরিছল এবং হালালেক ্ােদর জনয হারাম কেরিছল, অ্ঃপর ্ারা 

্ােদর আনুগ্য কেরিছল। সু্রাং, এিােবই ্ারা ্ােদর ‘ইবাদা্ কেরিছল।’ ” 

-্াফসীর আল-�ুরআন আল-‘আযীম, িিলউমঃ ০২, এই আয়াে্র ্াফসীর অংেশ 

শাইখ মুহা�াদ আল-আমীন আশ -শানি�ি্ رحمه هللا, এই আয়াে্র উে�খ কের িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

“এিােব এি পির�ার কের েদওয়া হেয়েছ েয, ্ারা মুশিরক ্ােদর (যারা আইন �ণয়ন কের) আনুগে্যর �ারা, 
এই িশরক হল আনুগে্যর (্া‘আ) ে�ে�, এবং এই �ণী্ আইনসমূেহর অনুসরেণ, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা 

�ণয়ন কেরেছন ্ার িবপরী্ ও িবেরা�ী, এর �কৃি্র  রপই হল শাই্েনর ‘ইবাদা্।” 

-আদওয়া’ উল বাইয়ান ্াফসীর �ুরআন িবল �ুরআন, িিলউমঃ ০৪, পৃ�াঃ ৬৫ 

সূরা আত-্াওবাহ  এর সােথ এই আয়া্ি, আয়া্ নং ৩১, সি্যই দ�ৃা� সহকাের পির�ার আনুগে্যর ে�ে� িশর

ক বুিঝেয় িদেয়েছ। যা এই আয়া্িেক গর�পূণর কেরেছ ্া হল, আনুগ্য এবং ঈমান-দ’ুি পর�েরর সােথ 

ঘিন�িােব স�িকর ্ িবষয়। এই কারেণই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা শ�ু ্ােদর ঈমানেকই বাি্ল বেল েঘাষণা 
কেরন িন, যারা আইন�ণয়ন কের, বরং, ্ােদর ঈমানেকও বাি্ল বেলেছন, যারা ে �ায় এসব আইন�েণ্ার 

অনুসরেণর মা�যেম বড় িশরক কের। 

ইমাম আল-�স্ালানী رحمه هللا এই আয়া্ নািযল হওয়ার কারণসমূহ বণরনা করে্ িগেয় বেলেছন, 

“এি �কৃ্পে� ্া নয়, যাে্ ্ুিম িব�াস কর, বরং এটা হল ে্ামার িদল/অ�র অনুসাের ে্ামার যা আেছ। এটা 

ে্ামার আয়া্সমূেহ িব�াস অনুসাের নয়, অথবা আইেনর �েয়াগ ও আনুগ্য বয্ী্ নয়। ে্ামার 

ঈমান/িব�াস-এর িনদশরন/িচ� হল অনুসরণ ও আাসমপরণ, ্া না হেল এটা্আাসমপরণ নয়।” 32F

(৩২) 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا বযাখযা কেরেছন েয, েকন আইন�েণ্ার আনুগ্য না করা এ্ 

গর�পূণর, 

                                                           
(৩২) ইরশাদ-উস-সাির, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৮২ 
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“এটা জানা িবষয় েয, ঈমান হল �হণ করা। ই�রার (মূলনীি্র �ি্�া) হল এমনিকছু েয, ্ুিম অ�র/িদল-এর 

আেদশ ও কােজ িব�াস কেরছ, যা হল আনুগ্য করা। এটা হল যা িকছু রসূল ملسو هيلع هللا ىلص িদেয়েছন ্াে্ ঈমান আনা, এবং 

ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص যা িকছু আেদশ কেরেছন ্ার অনুসরণ করা। মানুেষর উিচ্, যখন েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা-েক 

�হণ কের, ্ার পে� য্টুক স�ব করা, যার মােন হল ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা-েক েঘাষণা েদয় এবং ্ার 

‘ইবাদা্ কের। আর কুর মােন হল অিব�াস করা, অনুশীলন না করা এবং অনুসরণ না করা, হয় ্া বাি্ল বেল 

েঘাষণা করার মা�যেম, বা ঔ�্য বা অ ীকৃি্ বা মুখ িফিরেয় েনওয়ার মা�যেম। িব�াস করা বা অনুসরণ করা 

েথেক যা িকছু অ�র/িদল-এ আেস না, েস একজন কািফর।” 33F

(৩৩) 

শাইখ ইবন �িয়যম আল-জাওিজয়যাহ  رحمه هللا আমােদর জািনেয়েছন েয, ঈমান শ�ু িব�ােসর উপর িিিত কেরই হয় 

না, বরং এর েথেক স�ািদ্ কােজর উপর িিিত কের হয়, যা আনুগে্যর উপর িিিত কের হয়, 

“ঈমান শ�ুমা� ্া-ই নয় যা ্ুিম অ�র/িদল িদেয় িব�াস কর, বরং এটা হল িব�াস যার সােথ অবশযই অনুসরণ ও 

আনুগে্যর সি�লন ঘেট। িহদায়াহ (পথিনেদরশনা) মােন এই নয় েয ্ুিম স্য জােনা, বরং ্ুিম স্য জােনা এবং 
এর অনুসরণ কর। 

বরং, িহদায়াহ (পথিনেদরশনা) এবং ্াসদী� (স্যবািদ্া এবং খবেরর বযাপাের িনি�্ থাকা) মােন হল, এি জানা 

এবং এির অনুসাের কাজ করা। যিদও িকছু মানুষ �ানেক িহদায়াহ বেল থােক, এটা (�ান) �কৃ্ িহদায়াহ নয়, যা 

একজন মানুষেক সিক পথ�া� কের। আর েসই সােথ, যখন িবষেয়র (খবর) উপর িব�াস স�িকর ্ িবষয় আেস, 

এটা েসই িব�াস নয়, যা ঈমানেকও অ�িুর � কের।” 34F

(৩৪) 

 

“্ারপর যিদ  ে্ামরা  েকান  িবষেয়  ম্েিদ  কর , ্েব ্া  �্যপরণ  কর  আ�াহ র �ি্  ও  রসেূলর 

�ি্ , যিদ  ে্ামরা  ঈমান  এেন  থাক  আ�াহ র �ি্  এবং আিখরাে্র �ি্। আর এটাই উতম  এবং 

পিরণােম  কলযাণকর।”-সরূা  আন-িনসাঃ ৫৯ 

আল ‘আ�ামাহ ইবন কাসীর رحمه هللا এই আয়াে্র ্াফসীর-এ বেলেছন, 

“আর এটা হল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার প� েথেক আেদশ েয, এমন সবিকছু যা িনেয় আমােদর মে�য 
ঝগড়া/ম্েিদ হয়, ্া আমােদর িফিরেয় েনওয়া উিচ্ �কৃ্ িবষয় বুঝার জনয এবং এটা �ীেনর মূল বা শাখা-

�শাখা, সবিকছুর জনয �েযাজয। এটা অবশযই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, ্ার িক্াব এবং সু�াহ -এর িদেক 

                                                           
(৩৩) আল-ঈমান আল-আওসা্, পৃ�াঃ ১৮০-১৮১ 

(৩৪) িক্াব উস-সলাহ, িিলউমঃ ০৯, পৃ�াঃ ২০ 
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িফিরেয় েনওয়া উিচ্। েযেহ্ু আ�াহ  অপর আয়াে্ বেলেছন, ‘্ারপর যিদ ে্ামরা েকান িবষেয় ম্েিদ কর, 

্েব ্া �্যপরণ কর আ�াহ র �ি্ ও রসূেলর �ি্’। 

যা িকছু �ুরআন এবং সু�াহ  আইন কেরেছ এবং সা�ী িদেয়েছ, েসই িবষয়িই স্য (হা�্) । সে্যর পর পথ��্া 
ছাড়া আর িক থাকে্ পাের? এরপর আয়া্ি চলে্ থােক, ‘যিদ ে্ামরা ঈমান এেন থাক আ�াহ র �ি্ এবং 

আিখরাে্র �ি্’।”                      -্াফসীর উল-�ুরআন আল-‘আযীম, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৫১৮ 

এিােব আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ি্ আনুগ্য হল সেবরাা ��ান িবষয়, যাে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

আইেনর সীমানা অি্�ম করা না হয় এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আেদেশর পিব�্া েকউ লংঘন না কের, 

যা �ারা সম� মহাজগৎ আিদ� হেয়েছ। যিদ আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার রহম্ এবং �মা �া� হে্ চাই, 

আমােদর অবশযই িক্াব ও সু�াহ -এর িিিতে্ একজন নযায়পরায়ণ েন্া িনযু� করে্ হেব। এরপর আমােদর 

অবশযই েসই শাসেকর আনুগ্য করে্ হেব, য্�ণ পযর� েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আনুগ্য কের। যিদ 

েসই েন্া েকানিােব পদ�িল্ হয় বা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আনুগ্য করে্ অ ীকৃি্ জানায়, ্েব 

আমরা ্ার িবষেয় আর ্ার আনুগ্য করব না, েযেহ্ু ্া আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ি্ অবা�য্া সৃি� 

করেব এবং আমােদরেক �ংেসর িদেক িনেয় যােব। 

পােপর অধযায় 
 

িশরক, কুর, িনফা�, িফস�, যুলম এবং অনযানয সবিকছুর স�েকর  জানার সােথ সােথ আমরা কেঠার �েচ�া 
করব এটা জানার জনয েয, কখন সীমা অি্�ম হেয় যায় এবং িকিােব আমরা এসব কােজর সােথ জিড়েয় েযে্ 

পাির। যখন আমরা এটা বঝুে্ পারব, ্খন আমরা জানব েয, সীমা অি্�ম করা যােব না। যখন আমরা 
একবার বুেঝ েফলব েয, সীমা অি্�ম করা যােব না, ্খন আমরা ��া লাি করব এবং এসব পাপকমর েরাে� 

আেরাও শি�শালী হব, ইনশাআ�াহ । এই অ�যােয় আমরা কেঠার �েচ�া করব এই পাপকমরগেলার বড় 

ধরন/ে�ণীেক পাথরকয করার, েযগেলা আমােদরেক �ীেনর বিহিূর ্ কের েদয় এবং অবশযই েসই সােথ পাপগেলার 

েছাট ধরন/ে�ণী স�েকর ও জানার েচ�া করব, েযগেলা একজনেক �ীেনর বিহিূর ্ না করেলও েসগেলা বড় 

রকেমর পাপকমর (কাবীরাহ গনাহ) হে্ পাের। �থেম আমরা সং�া িদব েয, আিি�ািনক অেথর এবং শারী‘য়াহ-এর 

পিরিাষায়, কুর িক?  

কুর িক এবং কািফর েক? 

আিি�ািনক  অেথর কুর (অিব�াস) হলঃ এটা েকানিকছুেক আবৃ্ এবং আড়াল করেছ। এমনসবিকছু যা 

েকানিকছুেক আবৃ্ কের রােখ, ্াহেল এি ্ার (আবৃ্ ব�/িবষয়) সােথ কুর কেরেছ। আর এই অনুসাের, 

একজন চাষী/কৃষক-েক কািফর বলা যায়, কারণ েস মাি �ারা বীজেক েঢেক েদয়। েযমন, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা বেলেছন, 
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“েযমন  বিৃ�র  দ�ৃা� , এর �ারা  উৎপ� ফসল  আন� েদয়  কু ফারেক  (কািফর  এর বহবচন) ।”-সরূা  

আল -হাদীদঃ ২০ 

এর মােন হল, এটা চাষী/কৃষেকর জনয আন�দায়ক, এবং এই অনুসাের কৃষক/চাষী-এর কািফর নামকরণ করা 

হেয়েছ। কারণ েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার অনু�হেক আড়াল কেরেছ। আল আজহারী বেলেছন, 

“আর ্ার অনু�হসমূহ হল ্ার ্াওহীেদর �মািণ্ িনদশরনাবিল। আর কািফরি েযসকল অনু�হ আড়াল 

কেরেছ, েসগেলা হল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার েসসকল িনদশরন যা মানুষেক পাথরকয করে্ স�ম কের েয, 

সৃি�ক র্ া একজন, েকান শরীক ছাড়া। আর একইিােব ি্িন ্ার অনু�হ রপ ্ার রসূলেদর পািেয়েছন, 

অেলৗিকক িনদশরনসমূহ, িক্াবসমূহ এবং �চুর পির�ার �মাণসমূহ সহকাের। 

এিােব, েয অনু�েহর �ি্ স্যবাদী হয় না, এবং ্া বাি্ল/পির্যাগ কের, ্াহেল েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

অনু�েহর বযাপাের কািফের পিরণ্ হেয়েছ, যার মােন হল েস ্ার িনেজর েথেক অনু�হেক আবৃ্ ও আড়াল 

কেরেছ।” 35

(৩৫) 

শারী‘য়াহ-এর পিরিাষায়  কুরঃ এটা হল ঈমােনর স�ূনর �াস পাওয়া এবং এটা ঈমােনর িবপরী্। এি হল 

মহাপরা�মশালী এবং মহামযরাদাবান আ�াহ র �ি্ এবং ্ার অনু�েহর �ি্ অিব�াস। আর এখােন দ’ু�রেনর 

কুর আেছ, কফরন আকবার (বড় কুর) এবং কফরন আসগার (েছাট কুর) । এই ে�ে�, একজন 

বযাি�র আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার রহম্্ এবং অনু�হেক িনেজর বা অনযেদর েথেক আবৃ্ ও আড়াল করার 

কাজেক কুর বেল। 

কফরন  আকবার (বড়  কুর), সা�ারণিােব এটা হল, আ�াহ , ্ার মালাইকাহ , ্ার রসূলগণ, ্ার 

িক্াবসমূহ, আিখরা্ এবং ্া�দীর ও পূবরিন�রাির্ িবষয়সমূেহর িাল ও ম� িদক-এগেলার সবকয়িে্ অথবা 

এগেলার েযেকান �ে� অিব�াস করা। ঈমােনর স�ূনর িবপরী্ েকানিকছু �কাশ করাও এর অ�িুর �, েযমনঃ 

কথার �ারা, কােজর �ারা এবং কুর্ িব�ােসর �কাশ, যা ঈমানেক বাি্ল কের েদয়। ্াছাড়াও, যিদ েকউ 

ইসলােমর ��সমূেহর অনুশীলন না কের, েযগেলােক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা একজন বযি�র জান, মাল ও 

‘ইযয্া্ সংর�ণ করার জনয �কাশয িনদশরন বািনেয়েছন, ্েব এিও ির�াহ (�ীন্যাগ)-এর িদেক �ািব্ কের। 

আমােদর সমেয় অেনক মানষুই মেন কের থােকন েয, কুর হল শ�ুমা� কথার �ারা িমথযা �ি্প� করা, িক� 

এি আহল উস-সু�াহ  এর ‘আ�ীদাহ নয়। িবিি� �কােরর কুর আেছ েযগেলা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা �ুরআন 

এবং সু�াহ -এ উে�খ কেরেছন, ্ার মে�য কফরন আকবার (বড় কুর) সংগি্ হয় িনে�া� কুরসমূেহর �ারা, 

                                                           
(৩৫) িলসান উল ‘আরবী-এর ‘কুর’-শে�র অংশ েথেক েনওয়া হেয়েছ। 
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১। জহুদঃ এটা হল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িনদশরনসমূহেক অ ীকার করা, হয় ্া একজন নবী, একি 

অেলৗিকক ঘটনা, একজন িফিরশ্া অথবা একি িক্াব যা ঔ নবীর �ারা পাঠােনা হেয়েছ। এি ৩ �কার, 

ক. জহুদ  আল -�লব (বদয় /অ�র/িদল -এর অ ীকার  করা ), এটা বড় কুর এবং এটা ্ােদর সােথ হেয় থােক 

যােদর িনেজেদর বদয়/অ�র/িদল-এর সােথ মন/িদমাগ-এর েকান স�কর  েনই। 

খ. জহুদ  আল -িলসান , যা হল িনদশরনসমূহেক কথার মা�যেম অ ীকার করা, যিদও বদয়/অ�র/িদল স্যেক েমেন 

িনেয়েছ। এই অ ীকার করােক ‘অহংকােরর জহুদ’ বা আা-অ্যাচার (জলুম)-ও বেল। এটা শাই্ন অ্যাচারী 

শাসকেদর ে�ে� সবচাইে্ পিরিচ্ জহুদ। ইিজ�/িমশর-এর িফর‘আউন এবং ্ার আিমর ইি্হােস জহুদ আল-

িলসান-এর বৃহতম উদাহরণগেলার মােঝ অনয্ম। 

 

“অবেশেষ  আমার সু�� িনদশরনসম হূ যখন  ্ােদর কােছ  েপৗছ েলা , ্খন  ্ারা  বললঃ এ  ে্া  সু�� 

জাদ ।ু ্ারা  অহংকােরর সােথ  এবং অনযায়িােব  িনদশরনসম হূেক  �্যাখ যান /অ ীকার (জহুদ) করল , 

যিদও  ্ােদর অ�র এগেলােক  স্য  বেলই  িব�াস  কেরিছল। অ্এব েদখ ুন , িবপযরয়  সিৃ�কারীেদর  

পিরণাম  েকমন  হেয়িছল?”     -সরূা  আন-নামলঃ ১৩-১৪ 

গ. জহুদ আল -‘আমাল , েযখােন কােজর মা�যেম জহুদ হয়। এটা একি বযি�র মা�যেম স�� হয়, েয কথার �ারা 

অ ীকার করেছ না, িক� কােজর �ারা অ ীকার করেছ। যখন েকউ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা বেলেছন ্ার 

সরাসির িবেরাি�্া/আপিত না কের িবপরী্ েকানিকছুর েঘাষণা েদয়, ্খন ্া স�� হয়। যখন েকউ আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালার আেদেশর সরাসির িবেরা�ী্া/আপিত না কের উে�শয�েণািদ্িােব ্ার িবপরী্ কাজ 

কের, ্খনও এি স�� হয়। 

এর একি উদারহরণ হল, একজন বযি� েয একজন শাসক এবং েস জােন েয, িববািহ্ বযি�র বযািিচােরর শাি� 

হল মৃ্ুযদ�। িক�, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবচারিব�ান �েয়াগ করার বদেল েস একি আইন করল েয, 

বযািিচারীেদরেক শ�ুমা� েজলব�ী করা হেব। যিদও েস  ্�িােব এই আইনেক অ ীকার কেরিন, িক� এই 

আেদেশর িবপরী্ কাজ করার মা�যেম েস অ ীকার কেরেছ। 

২। ্াকযীবঃ এখানকার িবষয়ি হল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কথা, িনদশরন বা ওয়াদার ম�য েথেক 

েকানিকছুেক িমথযা �ি্প�/�্যাখযান বা অ ীকার করা, উদাহরণ রপঃ িবচারিদবসেক িমথযা �ি্প� করা বা 

অ ীকার করা। 

এি ৩ �কার, 
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ক. ্াকযীব  আল -�লব, েযখােন বদয়/অ�র/িদল স্যেক �্যাখযান/অ ীকার কের। 

খ. ্াকযীব  আল -িলসান , এর দ’ুি রপ রেয়েছ, 

১) এটা হল সরাসির িবেরাি�্া/আপিত করা, কথা বলার মা�যেম, েযমন একথা বলা েয, “আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা এরপ বেলেছন, িক� ্া সিক হে্ পাের না।” 

২) এটা হল ইি�্/পেরা�িাব/আিােসর মা�যেম সাি�্ ্াকযীব। এর একি উদাহরণ হল, যিদ েকউ বেল থােক, 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন ক।” ্খন ্ুিম জবাব িদেল েয, “না, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন খ।” 

মুশিরকরাও একই িজিনস বেলেছ, 

 

“অিচেরই  ম ুশিরকরা  বেলেবঃ আ�াহ  যিদ  চাইে্ন  ্েব না  আমরা  িশরক  কর্াম , আর না  আমােদর 

বাপ -দাদারা  িশরক  কর্  এবং না  আমরা  েকান  িকছু েক  হারাম  কর্াম। এরেপই ্ােদর  

পবূরব্তরাও  িমথযা েরাপ  কেরিছল , অবেশেষ  ্ারা  আমার শাি� আ াদন  কেরিছল।” 

-সরূা  আল -আন‘আমঃ ১৪৮  

 

“আর ম ুশিরকরা  বলেবঃ যিদ  আ�াহ  ই�া  করে্ন  ্েব আমরা  ্ােক  ছাড়া  অনয  েকান  িকছুর 

‘ইবাদা্  কর্াম  না  এবং আমােদর িপ্ৃপরুেষরাও  কর্  না , আর ্ার আেদশ  বযি্েরেক  েকান  

িকছু েক  হারামও  কর্াম  না। এরপই কেরিছল  ্ােদর পবূরব্তরা। রসলূেদর দািয়�  ে্া  শ�ু সু�� 

বাণী  েপৗ েছ  েদয়া।”                                               -সরূা  আন-নাহলঃ ৩৫ 

গ. ্াকযীব আল -‘আমাল , একজন বযি� এমন একি কাজ করেছ যা �কাশ করেছ েয েস অ ীকার করেছ। এর 

উদাহরণ �ুরআন-এর িনে�া� আয়া্ হে্ েদওয়া যায়, 
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“আপিন  িক  েদেখ েছন  ্ােক , েয  �ীনেক  িমথযা  �ি্প�/অ ীকার /�্যাখ যান  (্াকযীব) কের? েস  ে্া  
ঐ বযি�, েয  এ্ীম েক  গলা  �া�া  িদেয়  ্ািড়েয়  েদয়  এবং িমসকীনেক  খাদয  দােন  উৎসািহ্  কের 

না।”-সরূা  মা ‘ঊনঃ ০১-০৩ 36

(৩৬) 

এখােনর এই সা�ারণ ৩ি আয়া্ েসই িমথযা িব�াসেক খ�ন কের েয, �ীেনর বিহিূর ্ হে্ হেল ে্ামােক কথার 

�ারা বড় কুর করে্ হেব। এখানকার এই আয়া্গেলা েদিখেয় িদেয়েছ েয, আসেল বযাপারি এরপ নয়। এখােন 

আয়া্ি এরপ নয় েয, “আপিন  িক  শেনেছন  ্ােক”  অথবা “েস  িক  কথার  �ারা  কুর কের িন?” েয 

বযি� ্ার মােক িবেয় কের, ্ার বযাপারিও একই রকেমর ওজনদার। এই মুসিলম, েয যায় এবং এই কাজ কের, 

েস �ীন েথেক বিহিূর ্ হেয় পেড় এবং কািফের পিরণ্ হয়। ্ােক �ীন ্যাগ করার জনয েকান িকছু বলে্ হেব না। 

েস েয সকল কাজকমর �দশরন কেরেছ, ্া েদিখেয় িদেয়েছ েয েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার অি�কার/হা�্-েক 

অ ীকার করিছল। িনে�া� আয়া্ি ্াকযীব-এর সা�ারণ রেপর ে�ে� �েযাজয, 

 

“আপিন  িক  জােনন , েকমন  েসই িবচার িদবস? েসিদন  ম ুকাযিযবেদর  

(্াকযীবকারী/�্যাখ যানকারী/অ ীকারকারী) বড়ই সবরনাশ  হেব। আিম  িক  পবূরব্তেদরেক  �ংস  

কিরিন?”-সরূা  আল -ম ুরসালা্ঃ ১৪-১৬ 

৩। ইসি্বারঃ �কৃ্পে� এই কুর হল, সে্যর �ি্ অহংকারী ও উ�্ হওয়া, এবং আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার িনদশরনাবিল উপ�াপন করা হেল ঔ�্য �দশরন করা, 

 

“�রণ  করন , আপনার রব িফিরশ্ােদরেক  বেলিছ েলনঃ আিম  মাি  িদেয়  মান ুষ  সিৃ� করব। যখন  

আিম  ্ার সিৃ�কাযর স�� করব  এবং ্ার মে�য  আমার রহ  ফঁু েক  িদব, ্খন  ে্ামরা  ্ার সাম েন  

িসজদাবন্  হেয়  েযও। অ্ঃপর সকল  িফিরশ্াই  একেযােগ  িসজদাবন্  হল -েকবল  ইবলীস  ছাড়া। 

েস  অহংকার (ইসি্বার) করল  এবং কািফরেদর  দলিু� হেয়  েগল।”-সরূা  সদঃ ৭১-৭৪ 

৪। ইসি্হ যাআঃ এই পাপকমর হল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার েযেকান িনদশরন িনেয় উপহাস করা বা ঠা�ার 

িবষয় বানােনা। এটা হে্ পাের �ীন ইসলামেক ঠা�ার িবষয় বানােনার মা�যেম, অথবা �ীন ইসলােমর অ�িুর � েয 

                                                           
(৩৬) এর মােন এই না েয, েয বযি� দির�েদরেক খাওয়ায় না, েস কািফর, িক� এই দালীলি পির�ারিােব েদিখেয় েদয় েয, আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘আলা বেলেছন েয, যারা ্ােদরেক েয কােজর আেদশ েদওয়া হেয়েছ, িক ্ার িবপরী্ কাজগেলা কের, ্ারাই সেবরাা 

�েরর ্াকযীব করেছ, যা হল সবেচেয় িনকৃ� �রন। ব র্ মান যুেগর শাসকগণ এই �রেনর ্াকযীব কের থােক। যিদ শারী‘য়াহ-এর সােথ 

এরপ করা হয়, ্েব ্া একজনেক ্ার দীেনর বিহিূর ্ কের, যা শাসকেদর সােথ হেয়েছ। 
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েকান িবষয়েক উপহাস করার মা�যেম, েযমনঃ মুসিলম নারীেদর মুখম�েলর উপর িনকাব পরা, যা আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালা বা�য্ামলূক কেরেছন, �ুরআেনর আয়া্সমূহ বা উি�সমূহ, এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�াহ -এর 

কাজসমূহ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এ �রেনর মানুেষর পিরণাম/গ�বয/িনয়ি্ স�েকর  বেলেছন, 

 

“বল ুনঃ ্েব িক  ে্ামরা  আ�াহ , ্ার আয়া্সমহূ  ও  ্ার  রসেূলর সােথ  ঠা�া -িব�প  (ইসি্হযাআ ) 

করিছেল? ে্ামরা  এখন  ওজর েপশ  েকােরা  না ; ে্ামরা  ে্া  কুর্ কেরছ  িনেজ েদর ঈমান  �কােশর 

পর। ে্াম ােদর  মে�য  েকান  দলেক  আিম  �মা  করেলও  অনয  দলেক  শাি� েদবই , েকননা  ্ারা  িছল  

অপরা�ী।”                                   -সরূা  আত-্াওবাহঃ ৬৫-৬৬ 

৫। ই’রদঃ এির  রপ হল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা একজনেক অ�কার হে্ আেলার িদেক পথ�দশরেনর জনয 

যা িকছু স্কর বাণী ও িনদশরনাবলী েদন, ্া েথেক মুখ িফিরেয় েনওয়া ও পলায়ন করা। িনে�া� উপােয় এসকল 

মানুষেদর উে�খ করা হেয়েছ, 

 

“্ােদর  িক  হল  েয , ্ারা  এ  উপেদশ /িযিকর  (আল -�ু রআন) েথ েক  ম ুখ  িফিরেয়  (ই’রদ) েনয়? েযন  

্ারা  িী্-স�� বনয  গা ঁ�া , যা  িসংহ  েথ েক  পলায়ন  করেছ। বরং ্ােদর  �ে্যেকই  কামনা  কের েয , 

্ােক  একি  উ��ু িল িপকা  �দান  করা  েহাক। না , ্া  কখেনাই  হেব না। বরং ্ারা  ে্া  আিখরাে্র 

িয়  েপাষণ  কের না।”                                  -সরূা  আল -মদুাসিসরঃ ৪৯-৫৩ 

৬। ‘ইনাদঃ এই �রেনর কুর হল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এবং ্ার িনদশরনাবিল-এর িবরে� একগঁেয়/েজিদ 

হওয়া, এবং অনযেদরেক বা িনেজেক কুর্-এর উপর রাখার জনয িজদ/পীড়াপীিড়/েজার করা। আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“(আ�াহ  িফিরশ্া�য়েক  হম  করেবনঃ) ে্ামরা  উিেয়ই  িনে�প  কর জাহা�ােম  �ে্যক  কেঠার 

হঠকারী/একগঁেয় /েজ িদ  (‘ইনাদ) কািফরেক , েনককােজ  বা ঁ�া  �দানকারী , সীমালংঘনকারী , সে�হ 

সিৃ�কারীেক। েয  বযি� আ�াহ র সােথ  অনয  ইলাহ  ি�র কেরিছল , ্ােক  ে্ামরা  উিেয়  কেঠার  

‘আযােব িনে�প  কর।”                                          -সরূা  �ফঃ ২৪-২৬ 
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৭। ইসি্বদালঃ এটা হল শারী‘য়াহ-েক �ি্�াপন করার কুর, আর এটার �কাশ ৩ �রেনর, যা ‘আ�ামাহ 

ইবরহীম ইবন মুহা�াদ ইবন ইবরহীম-এর �ারা ্ািলকাব� করা হেয়িছল, 

ক. আ�াহ  সুবহানাহ ্া ‘য়ালার  আইনেক  মানবরিচ্  আইন  �ারা  �ি্�াপন  করা। এই ে�ে� একজন 

�কৃ্পে� একি ন্ুন আইন �ণয়ন কের এবং এিেক শারী‘য়াহ-এর উপর আেরাপ কের অথবা েস ্ার িনজ  

বাি্ল শারী‘য়াহ ৈ্রী কের। এর উদাহরণ িনে� বলা হেয়েছ, 

 

“অথবা  ্ােদর  িক  এমন  ক্ক  শরীক  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর �ণয়ন  কেরেছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদন  িন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংসা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।”-সরূা  আশ-শরূাঃ ২১ 

্াছাড়াও, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক িজে�স কেরেছন, যারা আইন�ণয়ন করে্ চায়, অথবা এমনিক 

আইন�েণ্ার িদেক �ািব্ হয়, 

 

“্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ -এর িব�ান  কামনা  কের? েক  উতম  আ�াহ র চাইে্  িব�ান  �দােন  দগৃ  

িব�াসী েলাকেদর  জনয?”-সরূা  আল -মাইদাহঃ ৫০ 

খ. আনু�ািনকিােব  আ�াহ  সুবহানাহ ্া ‘য়ালার আইন  অ ীকার /পির্যাগ  না  কের, ্া  অ ীকার  

করা। এি েসই বযি�র কথার নযায় সমান ওজনদার েয বেল, “এই িনিদর� আইনি ব র্ মান সমেয়র সােথ 

উপযু�/মানানসই নয়, িক� ওই অনযানয আইনগেলা এখনও সে�াষজনক।” 

 

“্েব িক  ে্ামরা  িক্ােবর িকছু  অংশেক  িব�াস  কর এবং িকছু  অংশেক  অ ীকার /�্যাখ যান  কর? 

ে্াম ােদর  মে�য  যারা  এরপ  কের , পািথরব  জীবেন  ্ােদর অস�ান /দগুরি্  ছাড়া  েকান  পথ  েনই , এবং 

ি�য়াম াে্র িদন  ্ােদর  কেঠার্র  শাি�র িদেক  িনে�প  করা  হেব। ে্ামরা  যা  কর, আ�াহ  েস  

স�েকর  গািফল /েব-খবর নন। এরাই  আিখরাে্র িবিনম েয়  পািথরব  জীবন  �য়  কেরেছ ; সু্রাং 

্ােদর শাি� লাঘব করা  হেব না  এবং ্ারা  সাহাযয  �া�ও  হেব না।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ৮৫-৮৬ 
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মূল্, এি হল একি আইনেক অ ীকার করা, আবার অনয একিেক  ীকার করা। 

গ. আ�াহ র আইনেক  অ ীকার  করা  এবং আনু�ািনকিােব  ্া  পির্যাগ /অ ীকার করা। এটা হয়, 

যখন েকউ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইনেক অ ীকার কের এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল 

কেরেছন ্া িদেয় িবচার করে্ সবসময় বযথর হয়। 

এই ৩য় �রেনর ইসি্বদাল েসসকল আয়াে্ বলা হেয়েছ, েয সকল আয়াে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা  আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  যিলম  (অ্যাচারী) । ”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৫ 

 

 
“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  ফািস�  (িবে�াহী  পাপী) 

।”-সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৭  

আমােদর সামেন েয দলীলসমহূ আেছ, ্া অনুসাের, যিদ েকউ শারী‘য়াহ অনুসাের িবচার করে্ থােক এবং একি 

িবেশষ ঘটনাে�ে� েস শারী‘য়াহ-এর শাি� আেরাপ না কের, েযেহ্ু অপরা�ী ্ার ঘিন� ব�ু, পিরবােরর সদসয 

ই্যািদ, এই ে�ে� আমরা এেক বিল, কুর দনুা কুর (একি কুর, যা কুর হে্ কম), একি েছাট কুর। 

িক� যখন একজন বযি� আইনেক পিরব র্ ন কের, শ�ুমা� একবার একি বযি�র জনয নয়, বরং আগ্ 

সবসমেয়র জনয েস আইনেক পিরবি র্ ্ কের েফেল, এটা হল একি বড় কুর। িক�, যিদ েস শারী‘য়াহ-এ 

িবদযমান আইেনর মে�য ন্ুন েকান শ র্ ােরাপ কের, ্েব এটা হল কুর ফাও�া কুর (কুেরর উপর কু

র), িনঃসে�েহ একি বড় কুর 37

[২]। 

                                                           
[২] এছাড়াও িবিি� �কােরর বড় কুর রেয়েছ, উদাহরণ রপঃ কুর আল-ইনকারঃ �লব ও কথা উিেয়র মা�যেম       ইনকার/অ ীকার 

করা (সূরাহ আন-নাহলঃ ৮৩) । কুর আল-করহঃ আ�াহর্ েযেকান আেদশেক ্ী�িােব ঘৃণার ফেল সংঘি্ কুর (সূরাহ মুহা�াদঃ 

৮,৯) । কুর আল-ইসি্হালঃ হারামেক হালাল করার েচ�ার মা�যেম সংঘি্ কুর। েয বযি� হারাম েকান িকছুেক হালাল িহেসেবই 
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“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

এটা হল স�ূনর অনাবৃ্ ও িনি�্ কুর যা িয়ংকর অসে�াষজনক এবং িয়ানক কদাকার। শারী‘য়াহ-েক 

অ�াহয কের, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার ে�া� ছাড়া আর েকানিকছুই অজর ন করা যায় না, আর এটা এমনিকছু, 

যা েথেক িনেির জাল ঈমানদারেদর বহদেূর অব�ান করা উিচ্। 

িফস� িক এবং ফািস� েক? 
শারী‘য়াহ-এর পিরভাষায় িফস� হল, িবে�ােহর সােথ েকান পাপকমর করা এবং আাার �কৃি্ (আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার বে�গী/দাস�/‘ইবাদা্)-এর িবরে� এই িবে�াহী আচরণেক বহাল রাখা। 

িফস� আল-আকবারঃ এই িফস� (িবে�াহ) একজনেক ইসলােমর বিহিূর � কের এবং এই কাযরসা�নকারীেক বড় 

ফািস� (ইসলােমর পিরি�র বািহের) িহেসেব �ি্প� কের। এ �রেনর পােপর মে�য পেড়, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার আেদশেক  ীকার করে্ এবং েসই অনুসাের কাজ করে্/চলে্ অস�ি্ �কাশ করা, েযমন কেরিছল 

শাই্ন। এছাড়াও হে্ পাের, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা হালাল কেরনিন, ্া হালাল বেল �ণয়ন করা, এবং 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা হারাম কেরনিন, ্া হারাম বেল �ণয়ন করা। এ �রেনর কাজ বড় িফস�-এর িদেক 

�ািব্ কের, এবং আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালা এ �রেনর পাপ �মা করেবন না, য্�ণ পযর� না মৃ্ুযর পূেবরই 

িনেির জাল ্াওবাহ  করা হয়। আেরকি উদাহরণ হল, মানষুেক হারাম িবষেয়র, েযমন, এযালেকাহল, নারেকািস, 

ও অনযানয িজিনেসর লাইেসা েদওয়া। 

বড় িফস�-এর ে�ে� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আমােদরেক স্কর  কেরেছন, 

 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  ফািস�  (িবে�াহী  পাপী)।” 

-সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৭  

এিােব, যারা শারী‘য়াহ ছাড়া অনয েকান িকছু িদেয় সবসমেয়র জনয িদেয় শাসন/িবচার কের, িন�য়ই ্ারা বড় 

ফািস� (িবে�াহী পাপী, যারা কািফর) । আর যারা িনেজেদর জনয িনজ  বাি্ল শারী‘য়াহ উ�াবন কের, এটা 

্ােদর জনয আেরাও বড় িফস� (িবে�াহ)-এর �মাণ। 

 

                                                                                                                                                                                           
�হন কের, েস এরপ কুর কের। এরপ করার মা�যেম েস আ�াহর্ হা�্ /অি�কাের হ�ে�প কের িনেজেক আ�াহর্ �ি্��ী িহেসেব 

উপ�াপন কের এবং এিােব ঈমােনর পিরি�র বিহিূর ্ হেয় পেড়। 
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একি বযাপাের রেয়েছ, েয ে�ে� শারী‘য়াহ-এর ে�ে� েছাট িফস� সংঘি্ হে্ পাের। এটা হয়, যখন একজন 

িবচারক বা শাসক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার নািযলকৃ্ আইন �ারাই িবচার বা শাসন কের, িক� কখেনা েস 

একি বযাপােরর ে�ে� দলীল িনেয় েখলা কের এবং ্ার দিুনয়ািব কামনা-বাসনার িদেক ঝঁুেক পেড়। এটােক িফস� 

দনুা িফস� (একি িফস�, যা িফস� অেপ�া েছাট) বেল, যা এক �কার েছাট িফস�। িক�, যা জররী ্া হল, এ 

�রেনর বযি� ্খনই েছাট িফস�-এর অপরা�ী হেব, যখন শারী‘য়াহ বহাল থােক। 

েয বযি�, ্ার ঐ েখলােক একি �ি্ি�্ িবষেয়র রপ েদয়, অথবা ্ার বাি্ল িবষয়িেক আইেন পিরণ্ কের, 

েস বড় িফস� কেরেছ, এবং এর েথেক েকান মুি� েনই। এিােব, একি িফস� করা ও এর অপরা�ী হওয়া, যা িকনা 
েছাট িফস�, এবং েছাট িফস� (েযমনঃ বযািিচার, মদ খাওয়া, ই্যািদ)-এর �ণয়ন/�ব র্ ন করা-এ দেুয়র মােঝ 

বযাপক পাথরকয রেয়েছ। েছাট  িফস�-এর �ণয়ন/�ব র্ ন করা হল বড় িফস� এবং এ পােপর দায়ী হল বড় ফািস�। 

যুলম িক এবং যিলম েক? 
এবং মুশিরক েক? 

শারী‘য়াহ-এর পিরিাষায়, যলুম হল এমন পাপকমর করা, েযখােন একজন বযি� ্ার িনেজেকই অ্যাচার করেছ, 

কারণ যুলম-শে�র অথর অ্যাচার। আর েয বযি� যুলম করেছ, েস আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালােক অ্যাচার করেছ 

না, বরং �কৃ্পে� েস িনেজেকই অ্যাচার করেছ। 

যলুম আল-আকবারঃ এটা হল েসই যুলম, যা একজনেক বড় যিলম (একজন যিলম, েয ইসলােমর বিহিূর ্)-

িহেসেব �ি্প� কের। এ �রেনর যুলম, িশরক অথবা/এবং কুর হে্ পাের, এবং মুি র্ পূজা, কবরপূজা, 

পূবরপুরষেদর পূজা, এবং, এমনিক, �শাসনপ�ি্ ও িসে�ম-এর উপাসনার মা�যেম স�� হে্ পাের। এই কারেণই 

লুকমান , �ুরআন-এ বেলেছন, 

 

“েহ  বৎস! আ�াহ র সােথ  কাউেক  শরীক  েকােরা  না। িন�য়ই  িশরক  ে্া  অবশযই  অি্কায় /িবশাল  

যলুম।”-সরূা  ল ু�ম ানঃ ১৩ 

এিােব আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এই আয়াে্ বড় িশর ক-েক অি্কায়/িবশাল যুলম িহেসেব আখযািয়্/েলেবল 

কেরেছন। েয বযি� এই যুলম কের, েস অনযেদর উপরও অ্যাচারী হে্ পাের, উদাহরণ রপ, মানুষেক বাি্ল 

শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন করা, অথবা, এমনিক মানুেষর জনয মানবরিচ্ আইন �ারা শািস্ হওয়ার িব�ান করা 

এবং এিেক অনুমি্ �দান/হালাল করা। এই কারেণই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আমােদরেক বেলেছন, 
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“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  যিলম  (অ্যাচারী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৫ 

এিােব, এি অি্কায়, বড়, িন�ুর, িনলরি ও জঘনয যুলম (অ্যাচার) । সবসমেয়র জনয আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার আইন বয্ী্ শাসন করা, বা ে্ামার িনজ  অ্যাচারী শাসনবযব�া কািয়ম করা এবং ্া 
জনসা�ারেণর উপর েজারপবূরক চািপেয় েদওয়া অেপ�া বড় যুলম আর িক হে্ পাের? এটা বযাপক ও িবশাল-

অি্কায় যুলম। িকছু ে�ে� েছাট যলুম সংঘি্ হে্ পাের, েযমন, যখন একজন শাসক েয শারী‘য়াহ-এর �ারা 
শাসন কের, মানুেষর হা�্/অি�কার হরণ কের, অথবা মানুষেক ্ার গবািদপশ, স�দ ই্যািদ-এর উপর হা�্

/অি�কার েথেক বি�্ কের। 

িক�, যিদ যুলম-ি আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার হা�্-েক �শর কের, ্েব এি হল বড় যলুম, এবং ্া ির�াহ ছাড়া 

আর িকছু নয়। িনঃসে�েহ, ব র্ মােন শারী‘য়াহ-এর অনুপি�ি্ আমােদর িদেক এই িবশাল ও অি্কায় যুলম-এর 

�ল� উদাহরণ। 

িশরক িক? 
িশরক হল মহাপরা�মশালী, মহামযরাদাবান আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার সােথ ্ার উলূিহয়যাহ /‘উবূিদয়যাহ  
(‘ইবাদাে্র ে�ে�), রবূিবয়যাহ  (রব হওয়ার ে�ে�), হািকিময়যাহ  (আইন�ণয়েনর অি�কার ও �ম্ার ে�ে�) 

অথবা আসমা ওয়াস -িসফা্ (নামসমূহ ও গণাবিলর ে�ে�)-এর ে�ে� শরীক �ি্�া করা। এই িশরক আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার ্াওহীেদর েযেকান একি ে�ে� অথবা সবগেলা ে�ে� হে্ পাের। 

িশরক আল-আকবারঃ এই িশরক বড় কুর বহন কের। ্াই, েয েকউ এি কের, ্ার সম� েনক ‘আমাল 

বাি্ল হেয় যায়। েকান মুসিলেমর ে�ে�, েয এই পাপকমর কের, েস বড় িশরক করার মা�যেম ইসলােমর পিরি�র 

বিহিূর � হেয় পেড় এবং জাহা�ােমর আগন ্ার জনয িচরকােলর জনয বা�য্ামূলক হেয় যায়, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা যােদরেক সুপািরশ করার অনুমি্ িদেয়েছন, ্ারাও বড় িশরক সা�নকারীর েকান উপকাের আসেব না। 

এখােন েয     িশরক-এর কথা বলা হেয়েছ, ্া িনি�্িােব বড় কুর-এর িদেক �ািব্ কের। ্াই, এরপ বলা যায় 

েয, �ে্যক কািফরই েকান না েকান �কার বড় িশরক করেছ এবং �ে্যক মুশিরকই েকান না েকান �কার বড় 

কুর করেছ। 

 
“অি্  স�র আিম  কািফরেদর অ�ের িীি্র  স�ার করব, েকননা  ্ারা  আ�াহ র সােথ  এমন  শরীক  

সাবয� কেরেছ , যার সপে�  আ�াহ  েকান  �মাণ  নািযল  কেরন  িন। আর ্ােদর িকানা  হল  আগন , 

আর যিলম েদর  (অ্যাচারীেদর) আবাস�ল  ক্ই  না  িনকৃ�।”-সরূা  আিল -ইমরনঃ ১৫১ 
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এই দলীলি �মাণ কের েয, কািফররা বড় িশরক করেছ এবং �কৃ্পে� ্ারা মুশিরক।38

(৩৭) 

িনফা� িক এবং মুনািফ� েক? 

িনফা� হল িি্েরর সােথ বািহেরর অস�ি্/িবেরা�। আর এির দ’ুি িবষয় আেছ, বড় এবং েছাট। আরবী 
িাষায়, এি ‘নাফা�া’ শ� েথেক এেসেছ, যার মােন হল এমন সুড়� যা দইুি অেদখা জায়গােক িমিল্ কের, ্ুিম 

এিেক েদখে্ পাও না, িক� এর অি�� ব র্ মান রেয়েছ। 

িনফা� আল-‘ইি্�িদ (িব�ােসর মেধয বড় িনফা�), শারী‘য়াহ-এর পিরভাষায়, এই িনফা�-এর মােন 

হল, কুর-েক অিয�রীকরণ এবং বািহের/বািহযকিােব ইসলাম-েক �দশরন। বড় কুর এর উপি�ি্র ফেলই বড় 

িনফা� হয়। আর এির উপি�ি্র ফেল বযি�র ঈমান �ংস হেয় যায়, এই পাপকেমরর অি�কারী বযি� িবচার 

িদবেস িচর�ন জাহা�ােমর আগেনর অি�কারী হেব এবং েসই সােথ েস জাহা�ােমর আগেনর সবরিন� �ের থাকেব।  

 

“িন�য়ই  ম ুনা িফ�রা  থাকেব জাহা�ােমর সবরিন� �ের; আর ্ুিম  কখেনাও  পােব না  ্ােদর  জনয  

েকান  সাহাযযকারী।”-সরূা  আন-িনসাঃ ১৪৫ 

শারী‘য়াহ-এর বযাপাের, মুনািফ�রা �ুরআন-এ উে�িখ্ দইুি বযাপাের �কাশ েপেয় িগেয়িছল। 

�থম্, যখন ্ােদর মে�য ক্ক �গূ্-এর �ারা শািস্ হওয়ােকই অি�ক্র ে�য় মেন করল, কারণ ্া ্ােদর 

জনয সে�াষজনক/মিজর ম্ িছল। এই �গ্ িছল একজন ইহূদী েন্া, যার নাম হল কা’ব ইব ন আল-আশরাফ। এই 

বযি� ইসলাম-এর আইন বয্ী্ শাসন করিছল। 

ি�্ীয়্, যখন িজহােদর আয়া্ নািযল হল, ্ারা মুজািহদেদর পেথ বযাঘা্/িব� ঘটাে্ েচেয়িছল এবং 

ঈমানদারেদরেক ও মুজািহদেদরেক িজহােদ অংশ�হণ করা েথেক িনবারণ/�ি্েরা�/িবর্ করে্ েচেয়িছল। সূরা 

আত -্াওবাহ -এ এর দলীল এবং ্ােদর ওজর েদখে্ পাওয়া যায়। ্াছাড়াও ্ুিম েদখে্ পােরা েয, িকিােব 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক মুনািফ� বেল আখযািয়্ কেরেছন। 

সু্রাং, যিদ েকউ আজেকর িদেনর মুনািফ�েদর উ��ু/অনাবৃ্ করে্ চায়, ্েব ্ার জনয সহজ উপায় হল, 

উপের উে�িখ্ দ’ুি িবষেয়র িদেক যাওয়া, েযগেলা হল, 

১। শারী‘য়াহ-েক সমথরন করা 

২। িজহাদেক সমথরন করা 

                                                           
(৩৭) এই সম� িবষয়ািদর আেলাচনা করাটাই এই বই-এর মূল ল�য নয়। এ িবষয়সমূেহর উপর িব�াির্ জানার জনয ‘ঈমান’-এর উপর 

আমােদর িরসাচর  েদখে্ পােরন। 
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আজেকর িদেনর মুনািফ�েদরেকও এই একই দ’ুি িবষয় �ারা উ��ু/অনাবৃ্ করা স�ব, িক� ব র্ মান 

পিরি�ি্ে্ এই দ’ুি শ র্ েক একি িবষেয় পিরণ্ করা যায়। যিদ ্ুিম ্ােদরেক মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ-এর 

জনয যু� করে্ আহবান কর, ্েব ্ােদর মে�য ক্ক �থম্ শারী‘য়াহ-েকই পছ� কের না, সু্রাং, েিেব েদখ 

িক হেব যিদ ্ােদরেক এই শারী‘য়াহ-এর জনয যু� করে্ বলা হয়, যা ্ারা অপছ�/ঘৃণা/্াি�লয কের! েখয়াল 

কর, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িক বেলেছন ্ােদর স�েকর  যারা শারী‘য়াহ-েক সমথরন করেব না, 

 

“আপিন  িক  ্ােদর  েদেখনিন  যারা  দািব কের েয , আপনার �ি্  যা  নািযল  হেয়েছ  এবং আপনার পেূবর 
যা  নািযল  হেয়েছ , ্াে্  ্ারা  িব�াসী? অথচ  ্ারা  িবচার�াথ ত  হে্  চায়  �গ্-এর কােছ , যিদও  

্ােদর বলা  হেয়েছ  ্া  �্যাখ যান /অ ীকার করে্। আর শাই্ন  ্ােদর  পথ�� কের বহ দেূর িনেয়  

েযে্  চায়। আর যখন  ্ােদর বলা  হয় , এেসা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন  ্ার িদেক , এবং রসেূলর 

িদেক , ্খন  আপিন  ম ুনা িফ� েদর েদখেবন  আপনার কাছ  েথ েক  স�নূর ম ুখ  িফিরেয়  সেড়  যাে�।”                      

-সরূা  আন-িনসাঃ ৬০-৬১ 

শারী‘য়াহ স�িকর ্ িবষয়ািদর ে�ে� মূল গর�ােরাপ করা হয় বড় িনফা�-এ। 

িনফা� আল-িখসাল (নীি্গ্ িবষেয় েছাট িনফা�), এটা হল েছাট িনফা�, যা একজন েক কািফের 

পিরণ্ কের না। এই �রেনর িনফা� �কাশ েপে্ পাের, িব্কর �বণ, ্কর ি�য় ও খারাপিােব ্কর  করার মা�যেম, 

েয ওয়াদা করা হেয়িছল ্া পূরণ না করার মা�যেম, ্ুিম য্বার ্ার সােথ কথা বল ্্বার ্ার িমথযা কথা 

বলার মা�যেম, এবং এই �কৃি্র অনযানয িবষেয়র মা�যেম। 

মুনািফ�-েদর ৈবিশ�য স�েকর  রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর হাদীস রেয়েছ। 

আমােদর িবেশষিােব এই �রেনর িনফা�-এর জমা/বৃি� স�েকর  সেচ্ন থাকা উিচ্, কারণ িনি�্িােবই ্া 

বড় িনফা�-এর িদেক িনেয় যােব যিদ ্া পযরেব�ণ করা না হয়। 

িযন িদ� িক এবং যানািদ�া কারা? 
িযনি্দ� হল একজন মুনািফ� বযি�, যার কুর্-িিিতক ‘আ�ীদাহ-এর �ি্ দগৃ িব�াস রেয়েছ এবং েস সমেয় 

সমেয় ্ার ইসলােমর �ি্ ঘৃণা �কাশ কের। েশষ পির�েদ আমরা বড় মুনািফ� িনেয় কথা বেলিছ েয, েস বড় 

কুর-েক ্ার অিয�ের লুিকেয় রােখ এবং বািহের/বািহযকিােব ইসলাম-েক �দশরন কের, মুসিলম হবার িান 

কের। 
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এই দইু-এর মে�য পাথরকয হল, বড় মুনািফ� শ�ুমা� �কাশয/অনাবৃ্ হে্ পাের আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালার �ারা, 

হয় এই দিুনয়ায়, অথবা আিখরাে্। 

িক�, িযনি্দ� মুনািফ� ্ার কুর-েক �কাশ কের এবং এর িদেক আহবান কের। েস জােন েয, েস যা 

বলেছ/করেছ/আহবান করেছ, ্া হল �কাশয কুর। 

শারী‘য়াহ-এ িযনি্দ�িেক েকান সুেযাগ না িদেয় হ্যা করা যায়, েযেহ্ু েস অসৎ এবং েস েয কুর্-িিিতক/সমৃ� 

কথা বেল, ্া েস অ ীকার কের। এই বযি�েক কায়দামািফক ও কেঠারিােব বযব�া করে্ হেব, যাে্ ্ারা েয 

িফতন্াহ  আেন, ্া ব� করা যায়। যিদ ্া না করা হয়, ্েব আেরাও অেনেক বড় িনফা� করেব এবং 

পীড়াপীিড়/েজার করেব েয, ্ারা িনফা� করেছ না, এবং এিােব জীিব্ থাকার অি�কারও েদওয়া েহাক। 

এর একি উদাহরণ হল, একজন িযনি্দ� মুনািফ� িছল েয, কা’ব ইবন আল-আশরাফ-এর �ারা শািস্ হে্ 

চাি�ল, এবং ‘উমার (রিদঃ) যখন ্া অন�ুাবন করেলন, ্খন েসই বযি�িেক ্াওবাহ  করার সুেযাগ না িদেয় 

হ্যা করা হয়। যখন নবী মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص, ‘উমার (রিদঃ)-এর কৃ্ কাজ স�েকর  িজে�স করেলন, ্খন িনে�া� 

আয়া্ি নািযল হয়, 

 
“্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় ,…”-

সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫ 

এিােব, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ‘উমার (রিদঃ)-এর িস�া�েক সমথরন কেরিছেলন39F

(৩৮)। এর কারণ হল, েসই 

বযি�ি ্ার িনফা�-এর েঘাষণা িদেয়িছল, আর ্াই েস িছল িযনি্দ�। এরকম আেরাও হল, এমনসব পথ�� 

বযি�বগর, যারা এমন কথাবা র্ া বল্ যা �ুরআর-িবেরা�ী, আর যখন ্ােদরেক শারী‘য়াহ েকাটর -এ বা খলীফাহ-

এর কােছ আনা হ্ ্খন ্ারা অ ীকার কর্ েয ্ারা এরপ কথা বেলিছল। 

এর একি উদাহরণ েদওয়া েযে্ পাের, জাহম ইবন সাফওয়ান ও গইনাল আল-�দাির40F

(৩৯)-এর ঘটনাির মা�যেম 

যােদর ২য় জনেক হ্যা করা হেয়িছল ্ার অবযাহ্ িনফা� �দশরেনর জনয। এটা িছল উ�াহ -এর জনয রহম্্ রপ 

এবং েস েযরপ িব�াি� এেনিছল ্ার একি সমা�ান। 

 

                                                           
(৩৮) আেরাও ্েথযর জনয েদখুন, জািম’ আল-আহকাম, জািম’ আল-বাইয়ান, এবং আদওয়া’ উল-বাইয়ান, এই আয়াে্র ্াফসীর-এর 

অংেশ। 

(৩৯) ইবন সাফওয়ান হল জাহিময়যাহ-এর �ি্�া্া এবং আল-�াদাির হল �াদাির-এর �ি্�া্া, উিয়ই পথ�� আে�ালন, যা ইসলােমর 

িপছেন লুিকেয় থােক। 
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শারী‘য়াহ-এর িবরে� গমন 

কারা ্া্ার িছল? 

িহজরী ৬৫৬ সন (�ী�া� ১২৫৮ সন), মুসিলম িবে�র দশৃয। �ী�ানেদর প�পাল, িহজরী ৬৪৮ সেন (�ী�া� ১২৫০ 

সন) মুসিলমেদর এক আকি�ক আ�মণ �ারা পরািজ্ হয়, যখন উতর আি�কায় একজন মুসিলম 

রসায়নিবদ/উ�াবক সবর�থম আে�য়া� উ�াবন কেরন।41F

(৪০) রাইেফল-এর নযায় েদখে্ এই ‘িসংেগল সট উইপন’ 

মুসিলমেদরেক র� িপপাস ু�ী�ানেদর বছেরর পর বছর মুসিলমেদরেক স�ূনর �ংস করার েচ�া েথেক উ�ার 

কের। েসই সময় েথেক উ�ি্/সমৃি� শর হয়। মুসিলম মহানগরীসমূহ হাসপা্াল ও লযাবেরটরী �ারা ��িল্ 

হেয় উেঠিছল। ২৩৫ িহজরী (�ী�া� ৮৫৯ সন) আসেলা এবং েপিড়েয় েগল, এবং �ে�য়্‘আিলম আবলূ হাসান 

েটিলে�াপ আিব�ার করেলন, গযািলিলও-এর জে�র আেরাও বহ বছর পূেবর।42F رحمه هللا

(৪১) পিব� এক ইলােহ 

িব�াসীরা ইি্মে�যই পি�ম আি�কা েথেক যা�ার� কেরেছ এবং কােলা মহাউদযান (আটলািমক মহাসাগর) পািড় 

িদেয়েছ এবং ওেয়� ইি�জ-এ ইসলােমর বা র্ া িনেয় আগমন কেরেছ।43F

(৪২) আমরা পূবরাংেশ ছিড়েয়িছ, এবং এই সমেয় 

েকািরয়ায় বড় মুসিলম জনসংখযা িছল, এবং েসই সােথ িছল দি�ন-পূবর এিশয়ার ি্�ে্ ও চীেন।44F

(৪৩) 

বুি�বৃিতক অনুস�ান ও ৈব�ািনক গেবষণা িছল ৈদনি�ন কাযরবযব�া। িবেশষ কের বাগদাদ ইসলােমর 

’আিলমগণ  �ারা এবং অনযানযেদর �ারা উপেচ পড়িছল, যারা ইউেরােপর �ু�া র্  পাহাড়সমহূ েথেক এেসিছল, 

যারা িশখে্ এেসিছল েয, েগাসল িকিােব করে্ হয়, িকিােব পড়ে্ হয়, এবং গিণে্ িকিােব শূণয বযবহার 

করে্ হয়। বােয়ালিজ িছল একি �শংিস্ িবষয়, এবং েসই সােথ উি�দিব�ানও। ইসলােমর ’আিলমগণ, আল-

হািফয ইবন কাসীর, শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ, শাইখ উল-ইসলাম ইবন রজাব আল-হান বালী, শাইখ 

উল-ইসলাম ইবন হাজার আল-আস�লানী, আল ‘আ�ামাহ ইবন দাি�� আল-‘ঈদ, শাইখ উল-ইসলাম ইমাম আন -
নাওয়ায়ী, আল-‘আ�ামাহ ইবন �িয়যম এবং আল ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ‘উসমান আয -যাহাবী (রিহমাহমু�াহ), ্ারা 

সকেলই এই সমেয় বাস কেরেছন। ৩০০ বছর �ের বাইেফাকাল (দেূরর ও কােছর উিয় দিৃ�র জনয ৈ্রী েলা 

িবেশষ) ব র্ মান িছল। ইহূদীরা, যারা বহ বছর �ের �ী�ানেদর �ারা বযাপক �ংস-যে�র িশকার হেয়িছল, ্ারা 
‘ইরােক বসবাস করিছল এবং েসখােন লাি করিছল এক অিি�্া, এবং ে�ইেনও, যা ইহূদী ’আিলমগণ 

পরব্তে্ বেলিছেলন, “ইহূদী�েমরর  নরযুগ।”  িক� হায়, এটা �ায়ী িছল না। 

িক�, েসই িনয়ি্ িনিদর� বছের একি কােলা েমঘ ম�য এিশয়া েথেক আগমন করল। েলামশ েপাশাক পিরিহ্ 

এবং েঘাড়া ও উেটর উপর আেরািহ্ েলােকরা �্ েবেগ ে�েয় আসেলা, ্ােদর উে�শয হল লু�ন ও �ংস। টােগরট 

                                                           
(৪০) েদখুন ১৯৮৭, িগনীজ  বুক  অফ  ওয়া�র  েরকডর স  

(৪১) এযােপি��-এ েদখুন, রিফ� যাকািরয়যাহ রিচ্ “দী  াাগল  উইদইন  ইসলাম ” 

(৪২) এযােপি��-এ েদখুন, Zvi Dor রিচ্ “িডসকিািরং আেমিরকা” 

(৪৩)  এযােপি��-এ েদখুন, Philip AlKhouri Hitti রিচ্ “িহে�ারী  অফ  দী  এযারাবস”, 

      আর েসই সােথ েদখুন ইবন ব্ু্া রিচ্ “আর-িরহলা” 
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িনিদর� করা হ্, স�দ েখাঁজা হ্ এবং নারীেদর অেসষণ করা হ্ �ষরন করার উে�েশয। বাগদাদ এই �ামার এক 

দেৃশয পিরণ্ হল। ্া্ার-রা বাগদােদ অব্রণ করল এবং ্ােদর সমরািিযান শর করল, যা শর হল 

িক্াবািদ েপাড়ােনা, ’আিলমেদর গনহ্যা, এবং েসই সােথ খলীফাহ  মু’্ািসম এবং ্ার পিরবারেক হ্যাকােযরর 

মা�যেম। িশ‘আহ  অংশ ্ােদর আগমণ স�েকর  জানে্া এবং ্ােদর সােথ একি সমেঝা্া করল। যিদ ্া্ার-রা 
্ােদর �ি্ করা েথেক িবর্ থােক, ্েব ্ারা ্ােদর সােথ লুি�্ মালামাল বমেনর পর এক চুি�ে্ আব� 

হেব। 

বাগদাদ মহানগরী অিব�াসয িবিীিষকা েদেখিছল, �ুরআন এবং হাদীেসর িক্াবািদ পাইল-আকাের েপাড়ােনা 

হেয়িছল এবং মানবেদহ গণকবর-আকাের েপাড়ােনা হেয়িছল। লযাবেরটরীগেলা সময় কাটােনার আর উপেযাগী 

রইল না। এ সময় মানুেষরা আােগাপন কের চলিছল। মসিজদগেলাও িনরাপদ রইল না, কারণ েবশীরিাগ 

মসিজদগেলাই যুে�র বাংকার িহেসেব বযবব্ হি�ল। েগিরলা ওয়ারেফয়ার ও াীট েটেরািরজম সা�ারণ ঘটনায় 

পিরণ্ হল। 

শারী‘য়াহ ্ার জায়গা েথেক সের েগল, যার কাজ মুসিলমেদর  াথরর�া এবং পৃিথবীেক র�া। মুসিলম নারীরা 
শাই্ন েলাকেদর হাে্ পড়ল, যারা ্ােদরেক িনেজেদর স�েদর নযায় িনেয় েয্, এবং উপপতী/রি�্া িহেসেব 

উপেিাগ কর্। এরপরই আসেলা কােলা অ�কােরর ও অ্যাচােরর যুগ। এই সমেয় মুসিলমেদর ্ােদর 

কাযরপিরচালনার জনয েকান িখলাফাহ  িছল না। আমরা টুকরা টুকরা হেয় েগলাম এবং িকছু খ�াংশ ও �ু�াংেশ 

পিরণ্ হলাম। এই �ংস কােরাও কােরাও জনয অসহনীয় হেয় উেঠিছল, আর ্ারা দঃুখ িারা�া� বদেয় 

মৃ্ুযবরণ কেরিছল। একমা� আইেনর শাসন আসেলা লু�নকারী/িশকারী েগা�ীির েথেক, যারা ম�য এিশয়া েথেক 

আসেলা এবং যােদর আেগ েকান �কার �মর/�ীন, ঈমান-‘আ�ীদাহ এবং পৃিথবীেক েদওয়ার ম্ েকান বা র্ া/খবর-ই 

িছল না। ্ারা শ�ুমা� এক জায়গা েথেক আেরক জায়গায় উে�শযহীনিােব ঘুের েবড়াে্া। আর একবার ্ােদর 

স�দ ফুিরেয় েগেল ্ারা অপর েকান সিয্ায় লু�ন অিিযান চালাে্া, ্ােদর �াকৃি্ক স�দ স�ূনররেপ 

েিাগ কর্, য্�ণ পযর� না ্া িনঃেশষ হেয় যায় এবং অবেশেষ েসখানকার মানুষেদর এক িবপযরেয়র মে�য েফেল 

্ারা চেল েয্। লাইে�রীগেলােক পুিড়েয় মাির সােথ ্ারা িমিেয় িদেয়িছল, েযেহ্ু ্ারা পড়াশনা ও িশ�ায় 

আ�হী িছল না, ’আিলমেদর হ্যা কেরিছল, কারণ এসব মানুষ েকান �কার ��ার কথা শনে্ চাই্ না। 

্ুিম িজে�স করে্ পােরা েয, আমরা েকন মুসিলম ইি্হােসর এই কৎিস্/দঃুখজনক �যােজিডর পুনারাবিৃত 

করিছ, যা েথেক ইরাকী সিয্া এখেনা স�ূনররেপ সামেল উঠে্ পােরিন। আমরা এই ঘটনাি বণরনা করিছ, কারণ 

এটাই ইি্হােসর একমা� সময় যখন মুসিলমেদর েকান িখলাফাহ  িছল না, এবং শারী‘য়াহ-এর েকান �েয়াগ িছল 

না। �কৃ্পে�, আেরাও একি সময় আেছ যখন এরপ একই �কার ঘটনা ঘেটেছ। আর্েসই্সময়্হল্্
এখনকার্সময়দ্েযেকান সমেয় মুসিলমরা যিদ আজ েকান িবষেয়র অব�া িনেয় আেলাচনা করে্ চায়, ্েব 

ইি্হােসর শ�ুমা� েয অংেশর সােথ আমরা আজেকর ্ুলনা করে্ পাির ্া হল, ্া্ারেদর সময়কাল। েকন? 

এসব েলােকরা এেসিছল, আ�মণ কেরিছল এবং মুসিলমেদর লাি�্/অপমািন্ কেরিছল, িবিি� ি�াংেশ মুসিলম 

িব�েক ব�িােব বমন কেরিছল, এবং এরপর মানুষেদর শাসন কেরিছল ্ােদর �ণী্ িনজ  আইন-কানুন �ারা। 
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এ সবিকছুর উপের, ্ারা ইসলাম েথেক িকছু �ারণা �হণ কেরিছল, এর সােথ ্ােদর �ারণার সংিম�ন কেরিছল, 

এবং এরপর িনেজেদরেক মুসিলম বেল সে�া�ন করা শর করল এবং ্ােদর আইন-কানুন-েক ইসলািমক বলা শর 

করল, শারী‘য়াহ-এর বিহরাবরেণর আড়ােল। 

আজেকর িদনেক আমরা শ�ুমা� এর সােথই ্ুলনা করে্ পাির। যােহাক, এর মে�য একি উে�খেযাগয পাথরকয 

রেয়েছ। ্া্ারেদর সমেয়, কেয়ক বছেরর মে�যই শারী‘য়াহ-এর পূণঃ�ি্�া করা হয়। আজ �ায় ৭৫ বছর হেয় 

যাে�, আর আমরা আমােদর উপর শাসকিবহীন অব�া িনেয় �ায়  ািািবকই হেয় যাি�। ্া্ারেদর সমেয়, 

অেনক ’আিলমেদর হ্যা করা হেয়িছল এবং অেনেক মুখ খুলে্ িয় করিছেলন। িক�, শাইখ ইবন ্াইিময়যাহ , 
আর েসই সােথ ্ার ছা�গণ ইবন কাসীর, মুহা�াদ ‘উসমান আয -যাহাবী, এবং ইবন �িয়যম (রিহমাহম�াহ), স্য 

বলে্ িয় কেরন িন, এমন িক ্ােদর জীবনেকও ঝঁুিকপূণর কেরও। 

্ােদর সামেনর পিরি�ি্ ্ারা গিীর মনেযাগ িদেয় েদেখেছন এবং পযরেব�ণ কেরেছন। এই অ�ঃপ্ন-এর জনয 
িকরপ পদে�প �হণ করেব এবং এর েথেক মুি� পাবার উপায় িক, ্া িশ�া েদবার জনয, মুসিলমেদর জনয 

ফা্াওয়া ৈ্রী করা হেয়িছল। এসব মহান বযি�েদর িক্াবািদে্, েসই অ�কারা�� সমেয় ্ােদর কৃ্ কােজর 

সা�ী রপ িিলউেমর উপর কাযরাবিল পেড় আেছ একি ‘েকাড বুক’-এর নযায়, েসইিদেনর্জনয্যখন এমন 

ঘটনাসমৃ� িদন আবার আেস। এই ঘটনাসমূহ ্া্ারেদর কাযরাবিলর বণরনা কের, যারা শারী‘য়াহ বয্ী্ অনয 

আইন �ারা শাসন করিছল। ্ােদর মে�য ক্ক সলাহ  আদায় কর্, িসয়াম পালন কর্, হা� কেরিছল এবং 

এরপ অেনক িকছু, িক� িবচারিব�ান আেগর ম্ই রেয় েগল। েসই সময়কার সকল আমান্দার ’আিলমগণ, 

শাসনকােযরর সােথ জিড়্ ্া্ারেদর কু ফার বেল ে�ণীব� কেরিছেলন, িক এই হািকিময়যাহ -এর িবষয়ির 

কারেণই। আমরা চাইব েযন পাঠক েসই ৈবিশ�যগেলা েদেখন েযগেলা ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا এবং ্ার সময়কার 

অনযানয ’আিলমগণ ্া্ারেদর স�েকর  উে�খ কেরেছন, আর েদেখন েয, েসগেলােক আমােদর এখনকার সমেয়র 

সােথ আর আমােদর শাসকেদর অব�ার সােথ িমলােনা যায় িকনা। আপিন িনেজই েদখে্ পােরন এবং িস�া� �হণ 

করে্ পােরন। 

’আিলমেদর অব�ানগ্ সিক দিৃ�িি� েদখুন এবং িস�া� �হণ করন েয, ্ােদর কথা এবং ্ােদর েদওয়া 

দালীেলর উপর িিিত কের, আমােদর িক করা উিচ্। েযেহ্ু, এিই একমা� সময়, যার সােথ আমরা আজেকর 

্ুলনা করে্ পাির, যখন েকান শারী‘য়াহ েনই, েনই েকান িখলাফাহ , ্াই এটা িব�াস করাই যুি�স�্ েয, এসকল 

নযায়পরায়ণ ’আিলমগণ েয পথিনেদরশনা �েয়াগ কেরিছেলন, ্াে্ই সমা�ান িনিহ্। 

অ্ীে্র ্া্ার এবং ব র্ মােনর ্া্ারেদর উদাহরণ 
শাইখ ইবন কাসীর رحمه هللا বণরনা কেরেছন, “িকছু েলাক কথা বলিছেলন এ িবষেয় েয, িকিােব ্া্ারেদর িবরে� 

যু� করা যায়, কারণ ্ারা ইসলাম �দশরন করেছ, ইসলােমর কথা বলেছ এবং ্ারা আমােদর ইমােমর কােছ 

আনুগ্য �াপন কের িন, সু্রাং আমরা ্ােদরেক ‘বুগা’ (বদকার) িহেসেব ে�ণীব� করে্ পাির এবং ্ােদর 
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িবরে� যু� করে্ পাির। এর কারণ হল, ্ারা কখেনাই ্ার (ইমােমর) আনুগে্যর শপেথর আও্ায় আেসিন 

এবং ্ারা ্ার (ইমােমর) অবা�য্া কেরেছ। ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا-এর উতর িছল, 

‘এই ্া্াররা খাওয়ািরজেদর নযায় একই ে�ণীর েলাক, যারা ‘আলী ও মুওয়ািয়য়যাহ  এর িবর�াচরণ কেরিছল 

এবং দাবী কেরিছল েয, ্ােদর উিেয়র অেপ�া ্ােদরই েস বযাপাের অি�ক হা�্ রেয়েছ। ্ারা আেরাও দাবী 

কেরিছল েয, ্ারা অনযানয মুসিলম অেপ�া সে্যর অি�ক িনকট্র। ্ারা (্া্াররা) মুসিলমেদরেক ্ােদর 

পাপ ও অব�ার কারেণ িন�া/েদাষী সাবয� কের। ইে্ামে�য ্ােদরেকই েদাষী সাবয� করা উিচ্ এমন িকছুর 

�ারা যা ্ারা অনযানযেদর উপর যা সাবয� কেরেছ ্ার চাইে্ অেনক েবশী কেঠার (্ারা ্া্ারেদর িক্াবািদ 

�ারা শাসন করেছ, এবং শারী‘য়াহ �ারা শাসন করেছ না!) । ্াই ’আিলমগণ এবং সা�ারণ মানুেষরা েজেগ 

উেঠেছ।’ 

এরপর ি্িন (ইবন ্াইিময়যাহ ) رحمه هللا বলেলন, 

‘যিদ ে্ামরা আমােক ্ােদর (্া্ারেদর) মে�য েদখে্ পাও, আমােক হ্যা েকােরা, এমনিক যিদ ে্ামরা েদখ েয 

আিম আমার মাথার উপর �ুরআন েরেখ িদেয়িছ, ্াহেলও [এই ফা্ওয়াি িহজরী ৭০২ সেন (১৩০৩ �ী�াে�) 

শাগহাব-এর যু� ময়দােনর উতােপ �দান করা হেয়িছল] ।’ ” 45F

(৪৪) 

সমেয়র সােথ সােথ, য্�ণ পযর� না শারী‘য়াহ-এর শাসন িূখে� �ি্ি�্ হয়, ্া্াররা এবং অনয সকল 

িি�ম্াবল�ীেদর িবরে� যু� করা হেয়িছল, য্�ণ পযর� না ্ারা ্ােদর আমরস/অ�সমূহ নািমেয় েনয় অথবা 

্ােদরেক হ্যা করা হয়। 

ইবন কাসীর رحمه هللا এখােন উে�খ কেরেছন েয, িকিােব ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا, একজন �কৃ্ সালাফী, 

শারী‘য়াহ-এর �ি্�ার জনয যু� করেছন। ি্িন িনে�া� িবষয়ি বণরনা কেরেছন, 

“যুল-িহিাহ -এর শরে্, িহজরী ৭০৪ সেন (১৩০৪/৫ �ী�াে�), শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ  ্ার ব�ুেদর 

দািয়� �হণ কের ্ােদর িনেয় ‘েজরদ’ ও ‘�সরাওয়ানীন’ নামক পবরে্ আেরাহণ করেলন, আর ্ার সােথ িছল 

একজন মহা�াণ বযি�, যাইন উদ-�ীন ইবন ‘আদনান। যখন ্ারা এসকল মানুষেদর কােছ েপৗছেলন, ্খন ্ারা 
্ােদরেক আ�াহ র কােছ ্াওবাহ করার জনয িনেবদন করেলন এবং ্ারা ্ােদরেক শারী‘য়াহ �ারা শাসন করার 

জনয বা�য করেলন। আর এরপর ি্িন িবজয়ী হেয় িফের আসেলন, আ�াহ  ্ার উপর রহম করন। 

িহজরী ৭০৫ সেন (১৩০৬ �ী�াে�), ইবন ্াইিময়যাহ  আিমরে্ েযাগদান কেরন এবং মহুার রােম ্ারা পূেবরর েসই 

�ােন িফের েগেলন এবং রািফদীরা (�াদশী িশ‘আ) অেনক মানুষেক হ্যা করল। ্ারা (ইবন ্াইিময়যাহ  ও ্ার 

স�ী িাইেয়রা) রাওয়ািফদ-েদর অেনকেক হ্যা করেলন এবং িবশাল পিরমােণর িূখ� দখল করেলন। আর েযেহ্ু 

ইবন ্াইিময়যাহ  এই যুে� েযাগদান কেরিছেলন, এে্ মানুেষর অেনক কলযাণ সাি�্ হেয়িছল এবং শাইখ এই যুে� 

                                                           
(৪৪) আল িবদায়াহ  ওয়ান -িনহায়া, িিলউমঃ ১৪, পৃ�াঃ ২০, ্া্ারেদর স�িকর ্ ফা্াওয়া 
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িবপুল পিরমােণর �ান ও সাহস ্ুেল �েরিছেলন। ্ার শ�েদর অ�র, ্ােদর মে�য যারা �ানী ও ’আিলম, 

দীঘর�ায়ী ঘৃণােবা� ও ি্�্ায় িের িগেয়িছল, আর ্ােদর েশােকর কথা   বলা বাহলয।” 46

(৪৫) 

এই ি্র�ারেযাগয ্া্ারেদর কারেণ, এমনিক হা�, যা িকনা ইসলােমর ৫ি �ে�র মে�য ১ি, এিেকও একি 

িবশাল পরী�া রপ এবং একি অনুিচ্ কিন িবষেয় পিরণ্ করা হয়। অব�ান ও �ম্ার অপবযবহারকারী 

েলােকরা এই সমেয় মানুষেদরেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার ঘর েথেক িবর্ রাখিছল/�ি্েরা� করিছল। আল-

হািফয ইবন কাসীর رحمه هللا আমােদর করণ অব�ার বণরনা কেরেছন, 

“িহজরী ৭৩০ সেন (১৩৩০ �ী�াে�), আহল উল-বাই্ [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর বংশ�র] মানুষেক হা� করে্ বাঁ�া 

িদ্ এবং ্ােদর িয় েদখাে্া। েসই সমেয় ্ুিকর রাই ইসলাম ও মুসিলমেদর �ি্র�াকারী/িনরাপতা�দানকারী 

িছল, মানুেষর হা�্/অি�কার সংর�ণ কর্, আর েসই সােথ িনেজেদর র� ও স�দ উৎসগর কর্।” 47F

(৪৬) 

এখন, আসুন আমরা আমােদর আজেকর অব�ার িদেক ্াকাই। আজেকর িদন এবং সমেয়, েকাথায় আমােদর 

শারী‘য়াহ এবং েকাথায় আমােদর খলীফাহ ? েকাথায় েসই িখলাফাহ  প�ি্? আজেকর ্া্াররা মাথা উঁচু কের 

দাঁিড়েয়েছ এবং এই আশংকা স�েকর  অ�া্ মুসিলমেদর উপর আবারও ঝািঁপেয় পেড়েছ। মুসিলমেদর িূখ� 

পুনরায় বিহরাগ্েদর হাে্ এেস পেড়েছ, ্ার সােথ আমােদর নারীরা �িষর্ হে�, অনযায়িােব ্ােদর সুিব�া 

�হণ করা হে�, এবং ্ােদর অিব�াসযরকেমর অপবযবহার হে�। এই কুর এ্ই িবশাল, েয এর �কৃ্ আকার 

এবং এর জিল গঠনিবনযােসর �কৃ্  রপ স�ূনররেপ একমা� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালাই জােনন। এটা এরকমই 

িবশাল রপ �ারন কেরেছ। আমােদর একজন শাহীদ িাইেয়র কথা শনুন, আল-উস্ায মুহা�াদ ‘আ�ুস -সালাম 

ফারাজ رحمه هللا 
48F

(৪৭), িযিন আজেকর িদেনর ্া্ারেদর িবষেয় কথা বলার জনয িনেজর জীবন িবসজর ন্িদেয়েছন,  

“এই যুেগর শাসকেদর িবষেয় বলে্ েগেল, ্ুিম কুেরর েসই দরজাগেলা গণে্ পােরা, যা িদেয় ্ারা েবিড়েয় 

িগেয়েছ, যা ্ােদরেক �ীন ইসলােমর মুর্াদ (�ীন্যাগকারী) বািনেয় িদেয়েছ।” 49F

(৪৮) 

উস্ায অপর জায়গায় বেলেছন, 

“মুসিলম িূখে�র আজেকর িদেনর শাসকগণ ইসলাম েথেক মুর্াদ হেয় িগেয়েছ। ্ােদরেক েকােলািনয়াল টযাবল 

(মুসিলম িূখ�েক �ু� �ু� খে� িাগ কের সহেজই িনয়�ণ করার জনয কািফরেদর �ণী্ পিরক�না)-এর িদেক 

                                                           
(৪৫) �াগ�, িিলউমঃ ১৪, পৃ�াঃ ২৯ 

(৪৬) �াগ�, িিলউমঃ ১৪, পৃ�াঃ ১১৯ 

(৪৭) িাই ফারাজ ১৯৮২ সােল িমশেরর শাই্ন �শাসন বযব�ার হাে্ খুন হন, স্য কথা বলার জনয এবং ্ােদর িবরে� দাঁড়ােনার 

জনয। আজেকর িদন পযর�, ি্িন ্ােদর �ারা স�ািন্ হন, যারা সে্য িব�াস কের এবং ্ার অনুসরণ করে্ চায়। ি্িন আল-আযহার 

�ুেলর একজন �া�ন িশ�ক িছেলন এবং ্ার ফযাকালি-এর কােছ স�ািন্ িছেলন। 

(৪৮) আল িজহাদ, আল ফািরদা্ উল গা’ইবা, পৃ�াঃ ০৯ 
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িনেয় আসা হেয়েছ, হয় ্ারা �ী�ান, কিমউিন� বা িজওিন�। ্ারা ইসলােমর যা বহন কের, ্া নাম ছাড়া আর 

িকছুই নয়, যিদও ্ারা সলাহ আদায় কের, িসয়াম পালন কের এবং মুসিলম হবার দাবী কের। 

‘্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ -এর িব�ান  কামনা  কের?’-ইবন কাসীর-এর এই আয়াে্র ্াফসীর েথেক এি 

স�ূনর পির�ার েয, ি্িন, যারা আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার/শাসন কের না, ্ােদর সােথ ্া্ারেদর 

মােঝ েকান পাথরকয কেরন িন। �কৃ্পে�, যিদও ্া্াররা আল-ইয়ািস� �ারা শাসন কেরিছল, যা িবিি� �েমরর 

আইন েথেক েনওয়া হেয়িছল, েযমনঃ ইহূদী�মর, �ী�ান�মর, ইসলাম এবং অনযানয। এবং এর মােঝ এমন আইনও িছল 

যা েচি�স খান, িনেজর কামনা-বাসনা েথেক ৈ্রী কেরিছল। এে্ েকান সে�হ েনই েয, এি ্া অেপ�া কম 

খারাপ যা পি�মারা �ণয়ন কেরেছ, যার সােথ ইসলাম বা অনয েকান �কার �েমরর আইেনর েকান স�কর  েনই।” 

50

(৪৯) 

সু্রাং, এখােন আমরা আবার েসই একই দেৃশয এেস পেড়িছ, যা আমরা িহজরী ৬৫৬ সন (�ী�া� ১২৫৬ সাল)-এর 

পর েথেক এিড়েয় যাওয়ার আশা েপাষণ কেরিছ। আমােদর সামেন আমােদর এসব শাসকগণ িবদযমান, যােদরেক 

অেনক ’আিলমগণই ্া্ারেদর চাইে্ও অ�ম বেল ে�ণীব� কেরেছন, কারণ ্া্াররা একজন ইলােহর ‘ইবাদা্ 

করিছল। এই শাসকগণ েকান ইলাহরই ‘ইবাদা্ আনেছ না, েকবল নাি�কযবাদ ও স�ূণর কামনা-বাসনার 

অনুসরণই েডেক আনেছ। িক�, যিদ ্ুিম ি�্ীয় একি ম্ চাও, অথবা ে্ামার এেকর অেপ�া অি�ক মানুষ 

হে্ দালীেলর �েয়াজন হয়, েসে�ে� আমরা আমােদর শাসকেদর অব�া স�েকর  আেরাও িকছু দলীল েপশ করব। 

‘উমার ‘আ�ুর -রহমান51

(৫০), নাজাহ ইবরহীম52

(৫১), ‘ইসাম উদ -�ীন আল-দারবালাহ এবং ‘আিসম ‘আ�ুল-মািজদ53

(৫২)-

এই িাইেয়রা এই যুেগর মুসিলম িূখে�র শাসকেদর বযাপাের িনে�া� কথাগেলা বেলিছেলন, 

                                                           
(৪৯) �াগ�, পৃ�াঃ ০৯ ও ১১ 

(৫০) এই শাইখ আল-আযহার-এ ্াফসীর-এর িশ�ক িছেলন, এবং এমনিক এখন পযর�ও ি্িন স�ািন্ হন। ্ার একি অনয্ম �রণীয় 

কাজ হল, ৪০০০ পৃ�া সমৃ� সূরাহ  আত-্াওবাহ-এর ্াফসীর, যার �ারােলা ও ্ী� �ােনর ্রবারী, ্ার শ�েদর আ্ংক ও িয় �ারা 

বশীিূ্ কের েফেলিছল। ি্িন আজেকর িদেনর েসই  �সংখযক মুফাসিসরেদর মে�য অনয্ম, যারা সবরজন ীকৃ্/অনুেমাদন�া�। িকছু 

িমথযা অিিেযাগ এর অজহুাে্ ব র্ মােন ্ােক ইউনাইেটড ে�ইটস (আেমিরকা)-এর েজল-এ ব�ী কের রাখা হেয়েছ। আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘আলা েযন ্ার মুি� সহজ কের েদন, েযন আমরা ্ার �ান েথেক পুনরায় উপকৃ্ হে্ পাির-আমীন। 

 (৫১) এই িনিদর� ’আিলমেক এেকর অি�কবার েজল-ব�ী করা হেয়েছ। ি্িন িাই ‘আ�ুস -সালাম ফারাজ-এর পিরিচ্, আর েসই সােথ 

আেরাও অেনক একিন� িাইেদরও পিরিচ্, যারা জীবন িদেয় �েচ�া চালাে�ন। অপর দইু িাইেয়রাও ইসলািমক �ােনর বযাপাের সুদ�, 

যারা বইি িলেখেছন। ্ারা সকেলই আইেনর আ�য় েথেক বিহ�ৃ্ জামা‘আ্ুল ইসলািময়যাহ -এর সদসয। ব র্ মােন এই েগা�ীর সদসযেদর 

জনয একি ‘উইচ হাম’ (িি�ম্াবল�ী বযি�েদর খুঁেজ েবর করা) চলেছ, পূেবর এবং পি�েম, আর েসই সােথ এর ‘িমিলটারী উইং’ 

(সামিরক/জ�ী অংশ) জামা‘আ্ উল-িজহাদ-েক আফগািন�ােনর পবর্মালায় িনবরািস্ করা হেয়েছ। এটা হল, যখন েন্ৃে� থাকা িকছু 

েলাক গিানরেমম-এর সােথ আেলাচনা/পরামশর করা শর করল। যা আেরাও দষূণ/দনূতি্ এবং বযাপক খারাবীর িদেক �ািব্ করল। 

েন্ৃে� থাকা েযসব সদসয ্রবারী নািমেয় েরেখেছ, ্ােদর বয্ী্ ্খন এই েগা�ীর সদসযরা িজহাদ বহাল রাখল। শাইখ ‘উমার 
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“আর আজেকর শাসেকরা পূবর ও পি�েমর �ি্ ্ােদর আনুগ্য �াপন কেরেছ, যােদর উিেয়ই কািফর। আর 

িােলাবাসার স�ূনরাংশ েদওয়া হেয়েছ ইহূদী ও �ী�ানেদর। এবং খাঁি শ�্াসমৃ� ঘৃণা, যু�েকৗশল, ষড়য� এবং 
�্ারণা �েয়াগ করা হে� ইসলাম ও এর মানুেষর �ি্। এবং ্ারা এই সমেয় আ�াহ র িক্ােবর িবচার িব�ান 

্যাগ কেরেছ। ্ারা পিব� আসমানী আইনেক �ি্�াপন কেরেছ, আর এই সবিকছুর উপের, ্ারা দাবী কের েয 

্ারা মুসিলম। ্ােদর আেরাও আেছ উলামােয়্স,ূ যারা ্ােদর জনয কাজ কের যাে�, ্ােদরেক ‘খলীফাহ ’ এবং 

‘আল-হািকম িব আমির�াহ ’ (আ�াহ র আেদশ�েম আইন�ণয়ক িবচারক) িশেরানামা িদে�। 

যুবকেদরেক শাসকেদর কােছ আনুগ্য �াপন করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ, ্ােদর কুর্-এর �ি্ স�ি� 

�দশরেনর এবং ্ােদর ন্ুন �ীন েসকলািরজম এর সংিব�ান �ারা সৃি�র মােঝ িবচার করার আেদশ েদওয়া 
হেয়েছ। ্ারা এর খবর ৈ্রী কের, ্া চ্ুিদর েক ছিড়েয় েদয় এবং িশশেদর মেনর মােঝ এি �েবশ কিরেয় েদয়। 

এই ন্ুন �ীেনর আহবান হল, মাসিজদ হল আ�াহ র, আর শাসেকরা আইন�েণ্া।” 54

(৫৩) 

িাইেয়রা অপর জায়গায় বলিছেলন, 

“আর আমরা িবচারক ও আইন�েণ্া িহেসেব আ�াহ  ছাড়া আর কােরাও উপর স�� নই, িক েযমন আমরা রব 

িহেসেব আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও উপর স�� নই। এিােব, িযিনই সৃি� কেরন, ্েব সম� ক্ৃর �/আি�প্য ্ারই, 

আর িযিনই মািলক, ্েব ি্িনই িবচার কেরন, হারাম কেরন, আেদশ কেরন, পূবরিন�রাির্ িবষয়ািদ িন�রারণ 

কেরন, আইন �ণয়ন কেরন, আর ি্িন সবরােপ�া �ানী, সকল িবষয়ািদ স�েকর  স�ূনর �া্/ওয়ােকফহাল। 

এিােব েয েকউ-ই আ�াহ র পাশাপািশ আইন �ণয়ন কের, এবং আ�াহ র শারী‘য়াহ-েক অনয েকান আইেনর �ারা 

�ি্�ািপ্ কের, ্েব ইি্মে�যই েস আ�াহ র আইেন আ�াহ র িবেরাি�্া কেরেছ। েস িনেজেক আ�াহ র সােথ 

শরীক কেরেছ এবং িনেজেক আ�াহ র �ি্��ী বািনেয়েছ এবং েস ইসলােমর পিরি� ্যাগ কেরেছ। ্ােদর েথেক 

েবিড়েয় আসা বা�য্ামূলক এবং ্ারা আজেকর িদেনর শাসক, যারা মুর্াদ হেয় িগেয়েছ।” 55

(৫৪) 

                                                                                                                                                                                           
‘আ�ুর-রহমান, এই েগা�ীর ��ান, েজল েথেক জবাব িদেলন েয, ি্িন এিেক (গিানরেমম-এর সােথ আেলাচনা/পরামশর এবং্এরপর্

্রবারী্নািমেয়্রাখা) সমথরন কেরন না, আর না এি ্ার দা’ওয়াহ  বা ইসলােমর দা’ওয়াহ । 

(৫২) এই ’আিলমগণ েজল-এ েথেক এই বইি (আল-িমসহা� আল ইসলামী আল ‘আমালী-In Pursuit of Allah’s Pleasure) িলেখেছন, িমশেরর 

অ্যাচারী শাসনবযব�ার িনযরা্েন। ্ােদরেক েকন এই বীিৎস ও কদাকার অ্যাচার/িনপীড়ন করা হল? এটা এ বয্ী্ আর েকান 

কারেণ নয় েয, ্ারা শারী‘য়াহ-এর িদেক আহবান করিছেলন এবং ‘্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ ’ পিরিাষািেক পুনর�ার/িফিরেয় আনে্ 

েচ�া করিছেলন। বইি ১৯৮৪ সােল ্ােদর ‘েশয়ারড েজল েসল’ (একি েসল-এ কেয়কজন িাগািািগ কের থােক)-এ েথেক িলখা হয় এবং 

পরব্তে্ ্া শাই্ন শাসকেদর মুেখর উপর ব�পাে্র নযায় আঘা্ হােন। 

(৫৩) আল-িমসহা� আল ইসলামী আল ‘আমালী, পৃ�াঃ ২২, এই কাজি ইংলীশ-এ “In Pursuit of Allah’s Pleasure”-নােম পিরিচ্। 

(৫৪) �াগ�, পৃ�াঃ ২৬-২৭ 
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আল-ইয়ািস�, গ্কাল এবং আগামীকাল 
যখন ্া্াররা েসই দঃুখজনক বছের মুসিলম িব� দখল করল, স�ূনর ইসলােমর �ি্�াপন না কের, আ�াহ  

্ােদর �ারা ইসলােমর িকছু িদক সিক রাখেলন। মাসিজদ েথেক আযােনর �িন েশানা েয্, এবং ইসলােমর িকছু 

আইন জায়গা ম্ িছল। যােহাক, এটা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ িব�মুা� �হণেযাগয নয় েয, ্ার আইেনর 

িকছু �ু� কিণকা ও টুকরা �েয়াগ করা হেব। ্া্াররা ইসলািমক আইন �ার করার সােথ সােথ অনযানয �মর 
েযমনঃ ইহূদী�মর, �ী�ান�মর ই্যািদ েথেকও আইন �ার কেরিছল এবং এমনিক ্ােদর রাজা, েচি�স খান-এর ৈ্রী 

আইনও �েবশ করােনা হেয়িছল, িযিন বাগদােদর দখলকারী আিমরেদর েন্া িছেলন। এই সম� আইনসমূহেক 

অবেশেষ আইেনর সংকলনরেপ একি বই-এ পিরণ্ করা হয়, যার নাম হল আল-ইয়ািস�, যা অেনক সময় আল-

ইয়াসা-ও উাাির্ হয়। ্া্াররা ্ােদর জনয েযই মানবরিচ্ আইন/িব�ান ৈ্রী করল ্ােক িঘের ইি্হাসটুক 

আমরা ইবন কাসীর رحمه هللا-এর্েথেকই্শনব, 

“্ার বই, যা হল আল-ইয়াসা, এর েবশীর িাগই আ�াহ র শারী‘য়াহ ও ্ার িক্ােবর সােথ ি�মত/িবেরা�ীমত 

েপাষণ কের। 56F

(৫৫) যখন েস িহজরী ৬২৪ সেন (১২২৭ �ী�াে�) মারা েগল, ্ারা ্ােক একি ‘েলাহার ্াবুক’ 

(একি ব� �ারকপা�)-এ ঢুকােলা; ্ারা ্ােক দইু পাহােড়র মােঝ িশকল িদেয় বাঁ�েলা এবং েসখােন েফেল 

রাখেলা। ্ার বই, আল-ইয়াসা-এর দইুি িিলউম রেয়েছ, িবশালাকৃি্র এবং একি উেটর িপেঠ ্া বহন কের 

িনে্ হয়। ্ার বইগেলাে্ এরপ উ�ৃি্ আেছ, েযমন, 

‘েয েকউ বযািিচার কের, ্ােক হ্যা করে্ হেব, িববািহ্ বা অিববািহ্। েয েকউ সমকামী আচরণ/কাজ কের, 

্ােক হ্যা করে্ হেব। েয েকউ উে�শয�েণািদ্/সুিচি�্/ই�াকৃ্-িােব িমথযা বেল, ্ােক হ্যা করে্ হেব। েয 

বযি� জাদ ুকের, ্ােক হ্যা করে্ হেব। েয েকউ ‘�াইিয়ং’ (গ�চরবৃিত/েগােয়�ািগির) কের, ্ােক হ্যা করে্ 

হেব। েয েকউ দইু �ি্পে�র মােঝ ম�যব্ত হয়, একজনেক অপরজেনর িবরে� সাহাযয কের, ্ােক হ্যা করে্ 

হেব। েয বযি� ব� জলাশেয় ��াব কের বা ঝাঁপ েদয়, ্ােক হ্যা করে্ হেব।’ 

‘েয েকউ একজন ব�ীেক পিরবােরর অনুমি্ ছাড়া খাওয়ায় বা েপাশাক, পানীয় বা খাবার েদয়, ্ােক হ্যা 
করে্ হেব। েয েকউ কােরাও িদেক খাবার ছুেড় মাের, ্ােক হ্যা করে্ হেব। ্ার এটা হা্ িদেয় িদে্ হেব। েয 

েকউ খাবার েথেক সাদা�া িদে্ চায়, ্ার েসটা �থেম েখেয় িনে্ হেব, এমনিক যিদও েস এি সমােজর উঁচুে�ণীর 

কাউেক িদে্ চায়। েয েকউ িনেজ খায়, িক� ্ার েমহমান বা গৃহজনেক খাওয়ায় না, ্ােক হ্যা করে্ হেব। েয 

েকউ েকান পশেক জবাই কের, ্ােক হ্যা করে্ হেব। ্ার েসিেক দ’ুিােগ িাগ কের �থেম বৎিপ�ি েবর 

কের আনে্ হেব।’” 57F

(৫৬) 

                                                           
(৫৫) এই আইনগেলা িক মানবরিচ্ আইেনর ম্ই, যা ব র্ মােন েবশীর িাগ মুসিলম েদেশ আেছ। 

(৫৬)এই িনয়মাবিল ব র্ মােনর মানবরিচ্ আইেনর সদশৃ, যা শ র্ ােরাপ কের েয, �থেম পশেক আঘা্ কের হ্েচ্ন করে্ হেব, এরপর 

জবাই করে্ হেব। ্াই, আজেকর িদেনর ‘েজি�স খান িূখে�’ ্ার েসই �ারাই চলেছ। 
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আল-হািফয ইবন কাসীর رحمه هللا বেলেছন, 

“এই সবই শারী‘য়াহ েথেক িি� যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ার রসূলেদর উপর নািযল কেরেছন। েয েকউ 

পির�ার শারী‘য়াহ পির্যাগ কের, যা মুহা�াদ ইবন ‘আ��ুাহ, নবীগেণর সীলেমাহর ملسو هيلع هللا ىلص-এর উপর নািযল করা 
হেয়েছ, এবং েস িবচােরর জনয ্ার [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর] শারী‘য়াহ ছাড়া অনয েকানির কােছ যায়, যা ্ার 

[মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর] শারী‘য়াহ-এর �ারা বাি্ল/�িগ্ হেয় িগেয়েছ, েস কািফর হেয় যায়। ্েব ্ােদর িবষয়ি 

িকরপ যারা েকান �িগ্ শারী‘য়াহ �ারা শািস্ হয় না, বরং আল-ইয়াসা, এবং েস এিেক মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

শারী‘য়াহ-এর উপর �া�ানয েদয়? িনি�্িােব, েয েকউ এরপ কের, েস কািফর হেয় যায়, মুসিলমেদর ঐকম্য 

অনুসাের সবরস�্িােব। আ�াহ  বেলেছন, 

 

‘্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ-এর িব�ান  কামনা  কের? েক  উতম  আ�াহ র চাইে্  িব�ান  �দােন  দগৃ  

িব�াসী েলাকেদর  জনয?’-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫০ 

 

‘্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় , 

্ারপর ্ারা  িনেজ েদর মেন  েকানরপ  ি��া -সংেকাচ  েবা�  কের না  আপনার িস�াে�র বযাপা ের  এবং 

সবরা�করেণ  ্া  েম েন  েনয় /আাসমপরণ  কের।’                      -সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫ 

আ�াহ  এই িবষেয় স্য কথা বেলেছন।” 

এখন আজেক, েয আইনসমূহ মুসিলম িূখ�সমূেহ জায়গা কের িনেয়েছ, েসগেলা ্া্াররা েয আইনসমূহ আল-

ইয়াসা েথেক �েয়াগ কেরিছল, েসগেলার সমান এবং েবশীর িাগ ে�ে� েসগেলার চাইে্ও েবশী ববরর। মডানর 
আল-ইয়ািস�ি শ�ুমা� িকছু সংখযক মুসিলম ে�ইট্(সা�াজয)-এর উপরই ক্ৃর �শীল নয়, বরং আজেক এি 

সম� মুসিলম িবে� ছিড়েয় পড়েছ এবং পৃিথবীর দরূ-দরুাে� িগেয় েপৗছাে�। যারা �ীপসমূেহ বসবাস কর্, ্ারাও 

আজ ইলাহিবহীন ইউএন (জাি্সংঘ) ও ্ার সাথীেদর িমশনাির �হণ করেছ। যােদর িনজ  সাবরেিৗম� িছল, 

্ােদরেক ্া বৃহতর �ম্ার কােছ হ�া�র করে্ বা�য করা হে�। িশশেদরেক িব�া� ও নােজহাল করা হে�, 

িব�বযাপী েটিলিিশন �ারা �চাির্ েিাগবাদ �ারা এবং ্ােদর �ুলসমূেহর �ারা, েযখােন ্ােদর িশ�ক-িশি�কা 

্ােদরেক উ��ু েমলােমশার িদেক আহবান করেছ। 

ন্ুন আল-ইয়ািস�-এর আইনসমূহ এমনিক বািহযকিােবও ইসলািমক েদখােনার েচ�া করেছ না, বরং এগেলা 

ইসলােমর েমৗলিবষয়ািদ এবং অনযানয িবষয়ািদর স�ূনর শ�িাবাপ�/িবেরা�ী। আমরা আল-ইয়ািস�-এ েদিখ েয, 
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েহােমােস�য়ুািলি একি অপরা� যার শাি� হল মৃ্ুযদ�, িক� আমরা ব র্ মান ্া্ারেদর আইনসমূেহ েদিখ েয, 

্ারা স�ূনর িনরাপতা পায়, এবং আগ্ আইনসমূেহ ্ারা আেরাও েবশী নাগিরেকর অি�কােরর িনরাপতা পাে�, 

যা ্ােদর �ি্প� েহটােরােস�য়ুালেদর েচেয়ও েবশী। েচি�স খান এবং ্ার বই ফিনরেকশন এবং এযাডালটারী-েক 

িনরৎসািহ্ কের। 

ব র্ মােনর  েচি�স খােনরা এিেক একি পিব� গণ িহেসেব ্ুেল �েরন। যারা িনেজেদরেক এই �রেনর স�ােনর 

সােথ জড়াে্ চান না ও এর �ি্েরা� করে্ চান, ্ােদরেক সমাজিবেরা�ী ও মযরাদািবেরা�ী িহেসেব িচি�্ করা 

হয়। অ্ীে্ জাদিুবদযােক মৃ্ুযদ� �ারা পুর�ৃ্ করা হেয়িছল। িক�, আজেকর িদেক ্াকােল আমরা েদখে্ পাই 

েয, িােলা সংখযক ইউনাইেটড ে�ইটস  (সা�াজয) িমিলটারী (আেমিরকার্েসনাবািহনী) শ�ুমা� জাদিুবদযায় 

�েবশই করেছ না, বরং ্ারা এর �ারা পিরিচ্ও হে� এবং িবিি��কার কাডর বহনকারী শাই্নরেপ ঘুের 

েবড়াে�। ক্ খারাপ অব�া আজেকর, যখন সকল �কােরর কুর ও িশরক �চার করা হে� এবং দলীলিিিতক 

্াওহীদেক ডা�্িবন-এ নয� করা হে�, েযন কখেনা এর আর িচ�া করা হেব না, এবং �েয়াগ করা হেব না। 

ইউনাইেটড ে�ইটস-এ আমরা েদিখ েয, অ�া� বয়�েদর ‘এইজ অফ কনেসম’ (স�ি্/রািজ-এর বয়স) হল ১০ 

বছর, আেরাও িকছু েদেশ এটা অনযরকম, িক� আর সকল েদশসমূহ সবরিন� ‘এইজ অফ কনেসম’-এ িগেয় 

েপৗেছেছ। এর সােথ িবেয় বা পিব�্া স�েকর  িকছুই উে�খ করা হয় িন, েযগেলা এর সােথ স�কর যু�! 

�ুেল ‘েস�য়ুাল এডুেকশন’ (েযৗন িশ�া) িশ�া েদওয়া হয়, এিােব ্ারা ্ােদর মে�য ি্র�ারেযাগয ও উ�ট 

কােজর বারদ িের। ‘েস�য়ুাল পাির ারশন’ (িবকৃ্/িবচুয্ েযৗনআচরণ) উৎসািহ্ ও কাযরকর/েজারদার করা 

হেয়েছ, যাে্ ্ারা ছা�েদর সাবালক/বয়ঃ�া� হবার পূেবরই িবকৃ্/কলুিষ্ কের িদে্ পাের। আর এটা সুস�� 

করা হেল, ্ারা কখেনাই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িােলা ঈমানদার হে্ পারেব না এবং শাই্ন মানবরিচ্ 

িব�ােনর িবরে� দাঁড়াে্/চলে্ পারেব না। েযেহ্ু কুর-এর জাদমু� অি্ অ�বয়েসই ্ােদর উপর আেরাপ 

করা হেয়েছ, ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ  ্া‘য়ালা আমােদর যা িদেয়েছন ্ার �কৃ্ অব�া এবং েয িজিনেস আমরা 

িব�াস করে্ �িশ�ণ�া� হেয়িছ ্ার �কৃ্ অব�ার মে�য পাথরকয করে্ স�ম হেব না। এ সকল িবষয়ািদেক 

একি সিক দেৃশয ্ুেল �রার জনয, আমরা দইু ববরর প�পাল (আজেকর ও অ্ীে্র)-এর ৈবিশ�য স�িকর ্ ৬ি 

সবচাইে্ গর�পূণর পেয়মেক একি�্ করে্ চাই, 

 

ক. অ্ীে্র ্া্ার এবং ব র্ মান ্া্ারেদর �ীন এবং ্ােদর �ে্যেক ্ােদর িব�াস স�েকর  িক বেল ্া। 

খ. ্খনকার এবং আমােদর এখনকার ্া্ারেদর শাসন করার প�ি্। 

গ. েচি�স খােনর স�ানেদর অভয�রীন রাজনীি্, ্খন এবং এখন, উদাহরণ রপ, িােলাবাসা ও ঘৃণা, 

আনুগে্যর শপথ েদওয়া ই্যািদ। 

ঘ. বািহযক রাজনীি্ এবং অনযানযেদর সােথ ্ােদর স�েকর র  রপ। 

ঙ. ্ােদর উিেয়র আিমর-এর �কৃি্। 
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চ. এই িবষেয় ’আিলমগণ িক বেলেছন ্া। 

অ্ীে্র ্া্ারেদর �ীন-এর িদেক ্াকােল একজন েদখেব েয, ্ারা ইসলামেক সমথরন কেরিছল, আর েসই সােথ 

্ারা যখন মুসিলম িূখ� দখল কেরিছল, ্ােদর মে�য ক্ক ইসলাম �হণ কেরিছল, অথবা অ�্ এর িকছু অংশ 

হেলও �হণ কেরিছল। িক�, ্ারা ইসলােমর যা �হণ/েমেন িনেয়িছল, ্া হল ‘ইবাদা্ িবষয়ক বযাপারসমূহ। যা 
�হণ করা হয় িন, ্া হল সমিস্ ্াওহীদ, যার মে�য স�ূনর আনুগ্য, শারী‘য়াহ-এর শাসন, িােলাবাসা ও ঘৃণা, 
মুশিরকেদর িবরে� যু� করা ও মুসিলমেদর সাহাযয করা, এবং আেরাও েস সকল িকছুই অ�িুর � যা সরাসির ও 

স�ূনররেপ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার সােথ স�কর যু�। এর েথেক এটা আমােদর কােছ �� েয, েচি�স খােনর 

আইন ও আেদেশর জনয যু� করার মা�যেম ্ারা ্ােদর িবষেয়ই মুসিলম িছল। 

্ারা ্ােদর/িনেজেদর সাহাযয/সমথরন কেরিছল এবং এমন েয কােরাও সাহাযয িনেয় যু� কেরিছল, যারা েচি�স 

খােনর শাসন ও বই এর �ি্�া/অনুশীলন করে্ সাহাযয কেরিছল, এমনিক যিদও সাহাযযকারী বযি� সবচাইে্ 

িনকৃ� কািফরেদর অ�িুর � হেয় থােক। এমন েয কাউেক ্ারা খুন ও নৃশংসিােব হ্যা কর্, েয ্ােদরেক ্ােদর 

িুল স�েকর  বল্ অথবা ্ােদর ককেমরর িকছু অংশ অপসারেণর েচ�া কর্, েহাক ্ারা েকান মাসিজেদর ইমাম 

বা সমােবেশর অংশ। 

েয েকউ ্ােদর িবেরা�ী্া কর্, ্ারা ্ােদর স�িত, অথর, স�ানািদ এবং অনযানয সবিকছু িনেয় েয্, যিদও েস 

মুসিলমই েহাক না েকন। নাি�ক, মুর্াদ, ইহূদী, �ী�ান এবং অনয সকল �কার কদাকার ও অপছ�নীয় 

উপাদােনর সমসেয় ৈ্রী হেয়িছল ্ােদর আিমর। একি িজিনস, যা এই সকল উপাদােনর মে�য সা�ারণ িছল, ্া 

হল, েচি�স খােনর ে�ইট্(সা�াজয)-এর �ি্ স�ূনর অনুগ্ হওয়া। আর িক এই কারেণই ‘আ�ামাহ ইবন 

্াইিময়যাহ رحمه هللا ্ােদরেক খাওয়ািরজেদর নযায় একই ে�ণীর অ�িুর � বেল উে�খ কেরেছন, যা আমরা পেূবর 

উে�খ কেরিছ। 

েয সমসযাি আজেক আমরা েদিখ ্া্হল, েচি�স খােনর  স�ােনরা ইসলামেক সমথরন করেছ, এবং শারী‘য়াহ ছাড়া 

অনয িকছু িদেয় শাসন করেছ, িক েযমন ্ােদর পূবরপরুষরা কেরিছল। ্ােদর আিমর সংগি্ হেয়েছ নাি�ক, 

ইহূদী, �ী�ান, অি�-উপাসক, েহােমােস�য়ুাল এবং সমােজর অনয েযেকান ঘৃণয অংশসমূহ �ারা যা ্ুিম ক�নাও 

করে্ পােরা না। ন্ুন ্া্ারেদর �ারা মাসিজেদ আ�মণ করা হে�, রা�া-ঘােটই সা�ারণ মানুষেদর হ্যা করা 
হে�, আর েসই সােথ িদগে�র েযখােনই গৃহযুে�র আিবির াব হয়, েসখােনই ‘িমিলটারী ইমারেিনশন’ (সামিরক 

হ�ে�প) করা হয়। 

হযাঁ, আজেকর েমা�লেদর পাল ইসলামেক সমথরন কের এবং বেল েয, আ�াহ  ছাড়া েকান ইলাহ েনই এবং মুহা�াদ 

 ার রসূল, িক� আমােদর ন্ুন েমা�লরা আেরাও অেনক েবশী িনকৃ� পূবরব্তেদর অেপ�া। ্ােদর বযাপাের্ ملسو هيلع هللا ىلص

িবি�-নীি্ িক হেব ্া জানার জনয একজেনর ইবন কাসীর رحمه هللا-এর উপেরাি�িখ্, অ্ীে্র ্া্ার ও আল-

ইয়ািস�-এর গঠন িবষয়ক উি�সমূেহ ্ার ম�বযগেলা েদখা ছাড়া আর িকছুর �েয়াজন েনই। আল-হািফয ইবন 

কাসীর উে�খ কেরেছন েয, আল-ইয়ািস� হল ইহূদী, �ী�ান ও ইসলািমক আইেনর সমসেয় ৈ্রী একি বই। িক�, 
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আমরা যিদ ্ার িদেক ্াকাই যা আজেকর মুসিলমরা �হণ করেছ, এর সােথ ইসলােমর েকােনা িদক েথেকই েকােনা 

িমল েনই। অেনক আইনসমূেহ সামানয্ম ইসলািমক বলে্ িকছু েনই। আজেকর িদেনর এসকল আইনসমূেহর 

�কৃি্ শাই্ন রপ, আর এগেলার অনুশীলন/�েয়াগ স�ূনর ম�। ্া্ারেদর ্াাব�ােন, একজন এ বযাপাের 

িনি�্ থাকে্ পারে্া েয, বযািিচােরর বযাপাের �ির্ বযব�া �হণ করা হেব, এমনিক যিদও েচি�স খােনর  

আইিডয়া এবং িনছক আকাং�া অনুসাের্অনযানয িকছু আইন �ি্�ািপ্ বা সংেযাজন করা হেয়িছল। 

এই আইনসমূহ যা আজেক আনা হেয়েছ, এগেলার সােথ অেনক ে�ে�ই েকান আসমানী িক্ােবর স�কর  েনই। 

কািফরেদর আইেনর সংকলেনর উ�ি্র সােথ সােথ ্া আেরাও েবশী নাি�করপ লাি কেরেছ, েযেহ্ু মানুষ �ীের 

�ীের ্ােদর িনেজেদর �মর েথেকও দেূর সের িগেয়েছ। এখন এ সকল আইনসমূহ মুসিলম িব�েকও িনয়�ণ ও 

আে�ািল্/�িািব্ করেছ এবং কামনা-বাসনার ব�েমঘ ও কামুক �ুিল�সহ কুর ও িশরক-এর বায় ুআজ 

সেজাের �িািব্ হে�। েমা�লেদর আইনসমূেহর িকছুে�ে� শারী‘য়াহ-এর সােথ িমল িছল, কারণ ্ারা ্ােদর 

িকছু আইনসমূহ পিব� আইন�েণ্ার আইনসংকলন েথেক িনেয়িছল। িক�, এই ন্ুন আইনসমূহ যখন আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইেনর সােথ িমেল যায়, ্খন ্া েকানিােবই ই�াকৃ্িােব নয়, বরং িনছক দঘূরটনাবশ্। 

আর এরপর, এসকল আইনসমূেহর �েয়াগ স�ূনর িবশৃংখল এবং িিিতহীন। 

অভয�রীনভােব, েমা�লরা শ র্ সােপ� িছল। যিদ ্ােদর উে�শযসমূেহর বা�বায়ন এবং েচি�স খােনর  বই-এর 

�েয়ােগর মােন এই দাঁড়ায় েয, ্ােদর সােথ এক হেয় কাজ করা, যারা ইসলািমক িব�ােসর িবেরা�ী্া কের, ্েব 

্ােদর রাজার িনয়ম র�ার জনয ্ারা ্া-ও কর্। যিদ মুসিলমরা ্ােদর আল-ইয়ািস� বইির আইেনর 

িবেরা�ী্া কর্, ্েব ্ােদরেক �ি্েরা� করা হ্, িপছু হটে্ বা�য করা হ্, আর �েয়াজন পড়েল হ্যাও করা 

হ্। এিােব, আ�াহ র জনয/ওয়াে� িােলাবাসা ও ঘৃণা, েমা�লেদর ে�ে� শ র্ সােপ� িছল এবং েসই সমেয় যা 

্ােদর সবচাইে্ েবশী �েয়াজন পূরণ কের ্ার উপর িিিত কের িছল। 

ব র্ মান সমেয়, শাসেকরা ্ােদর িনজ  উে�শয পূরেণর জনয ্ােদর ইসলািমক িব�ােসর িবেরা�ী্া করেছ না। 

এর কারণ হল, েবশীর িাগ ে�ে�ই ্ােদর েকান ইসলািমক িব�াস েনই, সু্রাং ্ারা এর িবেরা�ী্া করেব 

িকিােব! যার জনয যু� করা হয় ্ার উে�শয হল, ্ােদর আবজর না-েবাঝাই িসংহাসেনর র�নােব�ণ ও দগৃীকরণ। 

য্�ণ পযর� ্ারা এরপ কের আসে্ পারেছ, ্্�ণ পযর� েয েকান টযািস (েকৗশল)-ই ্ােদর জনয 

�হণেযাগয, েহাক ্া িনযরা্ন, গণজবাই অথবা অনয েযেকান অমানিবক কাজ যা ্ারা কের। এিােব, ্ােদর টয

িস-এর সােথ েমা�লেদর টযিস-এর ্ুলনা করে্ শর করারও সুেযাগ েনই। কারণ, েমা�লরা  কীয়্া-

সংর�ণ এবং অনযানয িবষেয়র জনয যু� করিছল। আজেকর শাই্ন �াণীগেলা শারী‘য়াহ এর িবরে� যু� করেছ, 

যা ্ারা �ি্�াপন কেরেছ, এবং এই �ি্�াপন ও এর ফল�ি্ে্ যা আেস, ্ার সংর�ণ ও ্াাব�ােনর জনয 

যু� বহাল েরেখেছ। 

েযই আিমররা েমা�লেদর প্াকার অ�ীেন অ�গমন কের, অ্ীে্ ও ব র্ মােন, ্ােদর  রপ স�ূনর একই, িক� 

কমরপ�ি্ িি�। এর একি উদাহরণ হল, িহজরী ৬৫৬ সেন (১২৫৮ �ী�াে�), শাসক েচি�স খােনর   আিমর গি্ 
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হেয়িছল ইহূদী, �ী�ান, মুশিরক ও অনযানযেদর মা�যেম। ্ারা এমন েয কােরাও িবরে� যু� কেরিছল, যারা ্ােদর 

ম্বাদ ও িমশেনর িবেরা�ী্া কেরিছল। ্ােদর সােথ ব র্ মান শি�গেলার পাথরকয হল, আজেকর শি�গেলা সবাই 

িমেল কািফরেদর (ইহূদী, �ী�ান এবং মুশিরক) সােথ যু� করা ব� কের িদেয়েছ, এবং ্ােদর সম� শি� ও মনেযাগ 

মুসিলমেদর িদেক ্াক কেরেছ। বসিনয়া, ইি�য়া, কাি�র বা েচচিনয়ার িদেক �কা�্িবশালাকােরর্েকান্

আিমরেদর্�ািব্ হে্ পাওয়া যায় না। যােহাক, মুসিলম িবে�র সামিরক শাসনবযব�ার  �ি্র�াকারীেদর েদখা 

িগেয়িছল আিসউ্, আসওয়ান, ্ুিনশ, আলেজিরস, রাবা্ এবং আেরাও অেনক জায়গায়। ্ােদর টােগরট িছল 

িবেশষ/িনিদর�িােব  মুসিলমরা, মুসিলমরা ্ােদর অনয্ম টােগরট িছল না, বরং একমা� টােগরট িছল। এটাই ��ান 

উপাদান, যা এক�কার ্া্ার েথেক অনয �কােরর ্া্ারেক পৃথক কের। 

ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا-সহ ইসলােমর ’আিলমগণ, এ �রেনর মানুেষর েগা�ীর বযাপাের িক করে্ হেব, েস 

বযাপাের স�ূনর পির�ার ও  � েথেকেছন, 

“আমরা বিল েয, েয েকান েগা�ী যা এমন েযেকান �কাশয অিব্িকর ্ আইন েথেক েবিড়েয়/িবি�� হেয় পেড় যা 
মুসিলমেদর �জ� েথেক �জ� েকান �কার বা�া-িব� বয্ী্ হ�া�ির্ হেয় আসেছ, ্েব এরপ েগা�ীর িবরে� 

যু� করা মুসিলম ইমামেদর (ইসলািমক আইেনর �ুলসমূেহর েন্াগণ) ইজমা’ অনুসাের অবশয ক র্ বয। বযাপারি 

এরপই হেব, যিদও ্ারা দ’ুি সা�য আবৃিত কের। 

সু্রাং যিদ ্ারা শাহাদা্াইন (দ’ুি সা�য) 58F

(৫৭) আবৃিত কের, িক� পাঁচ ওয়া� সলাহ পিরহার কের, ্েব ্ােদর 

িবরে� যু� করে্ হেব য্�ণ না ্ারা সলাহ আদায় কের...... 

 
‘আর ে্ামরা  ্ােদর  সােথ  য�ু  করে্  থােকা , য্�ন  না  িফতন্াহ  (িশরক ) েশষ  হেয়  যায়  এবং �ীন  

সাম ি�কিােব আ�াহ র জনয  �ি্ি�্  হেয়  যায়।’                                             -সরূা  আল -আনফালঃ ৩৯ 

এিােব, এমন সকল ে��, েযখােন �ীন আংিশকিােব আ�াহ র এবং আংিশকিােব অনযেদর, ্খন মুসিলমেদর 

উপর যু� করা বা�য্ামলূক, য্�ণ পযর� না �ীন সামি�কিােব আ�াহ র জনয হয়।” 59F

(৫৮) 

অ্ী্ এবং ব র্ মােন, আমােদর শাসকেদর অব�া, ’আিলমগণ যা ্ুেল ধেরেছন এর চাইে্ও 

পির�ার/�� হওয়া িক স�ব?? 

                                                           
(৫৭) �থম সা�ীি হল, ‘আিম সা�য েদই েয, আ�াহ  ছাড়া ‘ইবাদাে্র েযাগয েকান ইলাহ/উপাসয েনই’, এবং ি�্ীয় সা�ীি হল, ‘আিম 

সা�য েদই েয, মুহা�াদ আ�াহর্ রসূল’। 

(৫৮) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৪, বাব উল-িজহাদ 
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আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন �ারা শাসন/িবচার না করা বড় কুর, এ 
স�িকর ্ দলীল 

এই িনিদর� অ�যােয়, আমরা চাই না েয, আমরা যা েবাঝাে্ েচেয়িছ েস বযাপাের পাঠক িুল বুঝুক, যখন েস এই 

অ�যােয়র িশেরানামি পেড়। যখন আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন বয্ী্ শাসন/িবচার করার বযাপাের 

এিেক বড় কুর বলিছ, ্খন আমরা েস সকল শাসক/িবচারকেদর কথা বলিছ না, যারা কিচ�া/অসৎ উে�শয 
�ারা ্ািড়্ হেয় ে��িবেশেষ আ�াহ র আইন ছাড়া িবচার/শাসন কের, েযমন, হয় ্ােক ঘুষ েদওয়া হেয়িছল, ফেল 

ে��িবেশেষ এরপ কেরিছল ই্যািদ। যখন আমরা উপেরা� িশেরানােমর নযায় উি� েপশ করিছ, ্খন আমরা 
সরাসির েস সকল শাসক/িবচারকেদর সােথ এিেক স�িকর ্ করিছ, যারা সব সমেয়র জনয আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয িকছু িদেয় িবচার/শাসন কের এবং ্ােদর িবচারকাযর সুরি�্ করার 

জনয আইন ৈ্রী কের ও এর �েয়াগ কের। েয এরপ কের, ্ার িবরে� আমােদর �থম সা�ী রপ িনে�া� 

আয়া্ি েপশ করিছ, 

 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) এই আয়াে্র বযাপাের একি উি� কেরেছন, যার মে�য ি্িন বেলেছন েয, এই আয়া্ির 

কুর হল “কুর দনুা কুর (কুর, যা কুর অেপ�া েছাট।”(৫৯) 

িক�, ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) আেরকট উি� কেরেছন, এই একই আয়া্ স�েকর , েযখােন ি্িন বেলেছন, “েসই 

কুরি ্ার জনয যেথ� কুর,”(৬০) মােন এি হল বড় কুর। 

ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ) ‘ইরাে�র মানুষেদর �ারা িজ�ািস্ হেয়িছেলন, “রাশওয়া (ঘুষ েনওয়া) িক?” ি্িন 

জবাব িদেলন, “এটা হল সুহ্ (হারাম উপাজর ন) ।” 

্ারা বলল, “না, আমরা েবাঝাে্ েচেয়িছ শাসেনর ে�ে�।” ি্িন ্ারপর বলেলন, “এটাই হল 

অি্/অ্য�/ভারী/খুব কুর।”(৬১) 

শ�ুমা� এই আয়া্ি এবং এই আয়া্ির ্াফসীর েদখার মা�েমই, আমরা এটা েদখে্ পাই েয, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন, ্া �ারা শাসন/িবচার করে্ শ�ুমা� বযথর হওয়াটাই বড় কুর, আর ্ার কথা ে্া 

বলাই বাহলয, েয বযি� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার পাশাপািশ আইন �ণয়নও কের। যােহাক, আজ এি বড়ই 

                                                           
(৫৯) ্াফসীর ইবন কাসীর েদখুন, এই আয়া্ির অংেশ 

(৬০) দয়া কের েদখুন, আখবার উল-�ুদাআ’, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪০-৪৫ 

(৬১) দয়া কের ্াফসীর ইবন কাসীর েদখুন, এই আয়াে্র অংেশ 
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দঃুখজনক েয, িকছু বযি� িবচুয্ হেয় স্য েগাপেনর উে�েশয এই আয়াে্র কেঠার আেদশ ও উপের উি�িখ্ 

দ’ুজন সাহাবা (রিদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর বণরনার বযাপাের িবকৃি্ উ�াবন কেরেছ। যা �্ারণার হাি্য়ার 

িহেসেব বযবহার করা হেয়েছ, ্া হল ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-এর উি�, “কুর দনুা কুর,” যা শারী‘য়াহ-এর 

অপবযবহারকারী ও িবকৃি্সা�নকারীেদর র�া করার উে�েশয অপবযবহার করা হেয়েছ। যােহাক, যারা এরপ 

করে্ েচেয়িছল, ্ারা �কৃ্পে� উসূল উল-িফ�্হ-এর বযাপাের এক গিীর গে র্  িগেয় পেড়েছ। ্ারা েয িয়াবহ 

িবপযরয়কারী িুল কেরেছ, ্া আমরা িনে� বণরনা কেরিছ, 

শাইখ মুহা�াদ ইবন সিলহ আল ‘উসাইিমন উে�খ কেরেছন েয, 

“একজন সাহাবীর উি�র েকান অি�কার েনই একি আয়া্েক িনিদর� করার যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 

সা�ারণ কেরেছন।” 63

(৬২) 

সু্রাং, ‘উলামােদর অনুসাের, এটা খুবই পিরিচ্ িনয়ম েয, একজন সাহাবীর উি� �ুরআন-এর একি িবষয়েক 

িনিদর� কের না, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িনিদর�িােব সা�ারণ কেরেছন। আর না একজন সাহাবী পােরন 

�ুরআন-এর একি িনিদর� আয়া্েক সা�ারণ করে্, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িনেজ িনিদর� কেরেছন, য্�ণ 

না এরপ িবি�-নীি্ �মাণ করার জনয যেথ�/পযরা� পিরমােণর দলীল পাওয়া যায়। 

এমনিক আজেকর শাসনবযব�ার ’আিলমগণ এই দলীলি অ ীকার করে্ পােরন না। আর এখােন আমরা েপলাম 

শাইখ ‘উসাইিমনেক ্ার বই উসূল উল-িফ�্হ-এ এই দলীলিেক উে�খ করে্। 

েযমনি আমরা েদখলাম েয, ইবন মাস‘ঊদ এবং ইবন ‘আ�াস (রিদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর সকল বণরনাই সিক। 

্াই, আহ ল উস-সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর মানুষ িহেসেব আমরা এগেলা েগাপন কির না, েযেহ্ু সবগেলা দলীল 

সিক �ােন বিসেয় অনুস�ান করেল এগেলার সিক বযাখযা িমেল। 

্াছাড়া, এিও ‘উলামােদর ব�বয হে্ জানা যায় েয, “যিদ  �ু রআন  েথ েক  অনয  আেরকি  উি� না  থােক , 

্েব একজন  সাহাবীর উি� �হণ  করে্  হেব।” 64

(৬৩) 

আহ ল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর একি ‘েগাে�ন রল’ রেয়েছ, েযি বেল, ‘�ুরআন বা সু�াহ -এর েয 

েকান আয়াে্র �েয়াগ হবার ও েসি িনেয় কাজ করার অিধকার রেয়েছ, এমনিক যিদও ্া 

�ানহীন বযিিিবেশষেদর কােছ িবেরাধীমত/অসদশৃ মেন হয়।’ 

 

                                                           
(৬২) আল উসূলু িমন ‘ইলম ইল-উসূল, পৃ�াঃ ৩৩-৪৪ 

(৬৩) �াগ� 
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শারী‘য়াহ অনসুাের শাসন/িবচার না করা এবং কুর-এর মেধয স�কর  
 

আমােদর পূবরব্ত অ�যােয়র আয়া্ির িব�াির্ আেলাচনার �ারাবািহক্া অনুসাের, কুর এবং শারী‘য়াহ 

বয্ী্ শাসন/িবচার করার ম�যব্ত স�কর  �কােশর জনয জনয ঐ আয়া্ি অেপ�া উতম িকছু েনই। ঐ পিব� 

উি�িে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা �কৃ্পে� কুর এবং ্ার শারী‘য়াহ �ারা শাসন/িবচার না করার মােঝ 

একি দগৃ স�কর  কেরেছন। এি একি �ারােলা চযােলে�র নযায় দাঁিড়েয় আেছ শ�ু েস সকল শাসক/িবচারকেদর 

িদেক নয়, যারা শারী‘য়াহ পির্যাগ কের, বরং এমনিক সা�ারণ মুসিলমেদর িদেকও, যারা শারী‘য়াহ িনেজর হাে্ 

্ুেল িনেয় আমােদর ��া ক্ৃর ক নািযলকৃ্ ইসলািমক আসমানী িব�ােনর এক বা একাি�ক ফারদ/বা�য্ামূলক 

িবষয় বাদ িদে্ পাের। 

ইমাম আবূ বা�র আল জাসসাস رحمه هللا 
65F

(৬৪) এই আয়াে্র বযাখযা আেলাচনা করে্ িগেয় বেলেছন, 

“এই আয়াে্ একি িনদশরন/ইি�্ রেয়েছ েয, েয েকউ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার   হম/আেদশ েথেক েকান 

িকছু হিেয় েদয় বা পির্যাগ কের এবং যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর হম/আেদশ েথেক 

এমনিক েকান অি্ �ু� িবষয়ও পির্যাগ কের, েস ইসলাম পির্যাগ কেরেছ; হয় ্া পির্যাগ করার মা�যেম বা 
এর জনয এরেপ কাজ করার মা�যেম েয, েস এির বযাপাের সি�হান, অথবা এমনিক যিদ েস এি পির্যাগ কের, 

কারণ েস ্া েমেন িনে্ চায় না, অথবা ্ার এির বযাপাের অসে�াষ রেয়েছ। এটা হল ্া অনুসাের, যা সাহাবা 

Ê মত কেরিছেলন ্ােদর ির�াহ-এর বযাপাের যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল। সাহাবা Ê শ�ু এই 

উপসংহারই টােনন িন েয, যাকাহ না েদওয়ার মা�যেম এই েলােকরা মুর্াদ হেয় িগেয়িছল, বরং ্ারা Ê 

্ােদরেক হ্যাও কেরিছেলন এবং ্ােদর নারী ও িশশেদরেক দাস/দাসী িহেসেব �হণ কেরিছেলন। এর কারণ হল, 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আইন কেরেছন েয, যারা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক ্ার শাসন ও িবচারকােযর অনুসরণ কের না, 

্ারা আহ ল উল-ঈমান-এর অ�িুর � নয়।” 66F

(৬৫) 

এই জায়গায় এই বা�ব্াি িব�ৃ্ করা গর�পূণর েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ঈমান এবং কুর-েক পির�ার 

কের িদেয়েছন। যিদ একি িূখ� ঈমানী আেলার আইন �ারা শািস্ না হয়, ্েব কুর্-এর অ�কােরর আইন 

েসির শাসন কের। শাইখ আবূ ‘আ�ু�াহ আল-মা�িদসী আল হানবালী رحمه هللا 
67F

(৬৬)-এই পেয়মি িব�াির্ বণরনার 

সাহােযয পির�ার কেরেছন, 

                                                           
(৬৪) এই ইমাম সবচাইে্ েবশী পিরিচ্ ্ার কাজ, আহকাম উল-�ুরআন-এর জনয এবং আহ ল উল-‘ইলম-েদর (�ানী বযি�েদর) মােঝ 

ি্িন একজন �খযা্ ইমাম। 

(৬৫) আহকাম উল �ুরআন, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ১৮১ 

(৬৬) এই িবখযা্ হানবালী ’আিলম ্ার সমেয় একজন মহান বযি�� িছেলন এবং সব সময় স্য কথা বলার জনয পিরিচ্ িছেলন। ্ার 

দার আল-কুর স�িকর ্ উি�সমূহ এবং যারা এির ক্ৃর ে� বসবাস করেছ ্ােদর ে�ে� ্ার িবি�-নীি্, আজেক আমােদর জনয খুবই 
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“�ে্যক দার (বািড়/আবাস/জাি্) যার উপর মুসিলমেদর আইন ক্ৃর �শীল, ্েব এি দার উল-ইসলাম 68

(৬৭)। আর 

যিদ একি বািড়/আবাস-এর উপর কুর-এর আইন ক্ৃর �শীল হয়, ্েব এি দার উল-কুর 69

(৬৮), আর উি�িখ্ 

এই দ’ুি বািড়/আবাস ছাড়া আর েকান বািড়/আবাস েনই।” 70

(৬৯) 

মানবরিচ্ িবধান �ারা শাসন/িবচার করার কুর ও িশরক 
এই িবষেয় সাহাবাগণ Ê িক বেলেছন? 71F

(৭০) 

আযহাির উল-�ুদাআ’ বইিে্ বিণর্ আেছ েয, মানবরিচ্ িব�ান স�েকর  ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) বেলেছন,72F

(৭১) 

                                                                                                                                                                                           
জররী ্ািগদ। ্ার েঘাষণা/িববৃি্সমূহ এরপ েয, যিদ ্ার বইি অনুবাদ করা হ্, ্েব সম� উ�াহ একি  ণরখিন েপ্, যার 

উতরাি�কার ্ারা সবাই হ্। 

(৬৭) দার উল-ইসলাম পিরিাষাি একি শারী‘ঈ পিরিাষা, যার �ারা এমন িূখ�েক েবাঝােনা হেয় থােক, যার স�ূনরাংেশ স�ূনররেপ 

ইসলািমক আইন �ারা শাসন চেল, েযখােন মুসিলমরা শারী‘য়াহ-এর �ারা ক্ৃর �শীল/িবরাজমান, এবং ইহূদীরা িজিযয়া েদয়। এই িজিযয়া 
ইহূদীেদরেক ্ােদর িবরে� যু� হওয়া এবং ্ােদর স�িতর েকেড় েনওয়া েথেক অবযাহি্  েদয়, কারণ িজিযয়া হল ইসলািমক ে�ইট-এ 

্ােদর  ীকৃি্, এবং ্ােদর আাসমপরেনর  ীকােরাি�। এিােব, এরপ একি ে�ইট-এ ইহূদী এবং �ী�ানেদরেক আহ ল উয -িযি� �রা 

হয়, যারা ইসলািমক ে�ইট-এর িনরাপতায় থােক। এখােন েবাঝার জনয ��ান পেয়মি হল, িূখ�িে্ ইসলািমক আইেনর স�ূনর ক্ৃর �ই 

েসই অংশিেক দার উল-ইসলাম কের। 

(৬৮) দার উল-কুর হল এমন একি জায়গা েযখােন ইসলােমর আইনসমূহ িূখ�ির উপর ক্ৃর �শীল নয়। এরপ ে�ে�, এরপ জাি্র 

িবরে� যুে� িল� হওয়া এবং এিেক দার উল-ইসলােম পিরণ্ করার জনয যু� চািলেয় যাওয়া মুসিলমেদর জনয হালাল। 

(৬৯) আল আদাব উশ -শারী‘য়াহ ওয়াল-িমনাহ ইল-মার‘ইয়যাহ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১৯২ 

(৭০) আমরা এই অ�যােয়র �থম অংশ সাহাবা Ê-এর উ�ৃি্র মা�যেম শর কেরিছ। পাঠেকর মেন এি একি �� হে্ পাের েয, েকন 

আমরা �থেম সাহাবা Ê-েদর উ�ৃি্ িদেয়িছ, এবং পের ‘উলামা-েদর উ�ৃি্ িদেয়িছ। এর কারণ হল সাহাবা Ê-গণ িছেলন এই 

উ�াহ -এর �থম ‘উলামা। �ীন হে্ ’আিলমগণ যা িকছু �হন কেরন এবং আহরণ কেরন, ্া সাহাবা Ê-েদরই উদাহরণ/দ�ৃা�। এমন 

সবিকছু যা ’আিলমগণ বুেঝন, ্া ্ােদর Ê-ই বুঝ েথেক আেস। আজেকর ’আিলমেদর হয়্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার জনয 

িােলাবাসা ও ঘৃণা-এর বযাপাের ৩ বা ৪ িিলউম িলখে্ হেব, যা িকনা সাহাবা Ê-গণ ১ িিলউম বা ্ার কেমই বুেঝ িগেয়িছেলন, 

কারণ ্ােদর বুঝ হল সমিস্। আজেকর সকল ‘উলামাগণ, যিদও আমরা ্ােদর গিীরিােব ��া ও স�ান কির, ্ারা সাহাবা Ê-

এর দিৃ�ে্ িনছক ছা� ও িশশ ছাড়া আর িকছুই নন। 

(৭১) বণরনাকারী হেলন, মুহা�াদ ইবন খালাফ ইবন হাইয়যান رحمه هللا, িযিন আখবার উল-�ুদাআ’-এর েলখক আল-ওয়ািক‘আ رحمه هللا 

(মৃ্ুয িহজরী ৩০৬ সন/ ৯১৮ �ী�া�) িহেসেব পিরিচ্। ইবন হাজার আল-‘আস�লািন رحمه هللا বেলেছন, “ি্িন িব��।”  আল-খি্ব 

আল-বাগদািদ رحمه هللا [এই শাইখ আত-্াির� িক্াব উশ-শািরফ (‘স�ািন্ িক্ােবর প�ি্’)-এরও েলখক, যা �ুরআন-এর 

আয়াে্র সংখযা ও আবৃিতগ্ পাথরকযসমূহ িনেয় আেলাচনা কের] বেলেছন, “ি্িন �ানী, িব�� এবং ইি্হাস ও মানুষ স�িকর ্ িবষেয় 

বযাপক �ান রােখন।” 
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হাসান ইবন আবী আর-রাবী‘আ আল-জরুজানী رحمه هللا 
73F

(৭২) েথেক বিণর্ আেছ, ি্িন বেলেছন, “আমরা ‘আ�ুর  
রযযাক رحمه هللا 

74F

(৭৩) েথেক, ি্িন মা’মার رحمه هللا 
75F

(৭৪) েথেক, ি্িন্ইবন ্াঊস رحمه هللا 
76F

(৭৫) েথেক এবং্ি্িন ্ার 

িপ্া েথেক শেনেছন, িযিন বেলেছন, ‘ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) আ�াহ র এই উি� স�েকর  িজ�ািস্ হেয়িছেলন, 

‘আর যারা আ�াহ  যা নািযল কেরেছন, ্দানুযায়ী িবচার কের না, ্ারাই কািফর (অিব�াসী) ।’ -সূরা আল-

মাইদাহঃ ৪৪ 

ি্িন [ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)] বেলেছন, ‘এটা যেথ� কুর।’ 77F

(৭৬) 

সা‘ঈদ ইবন জবুাইর رحمه هللا বণরনা কেরেছন েয, ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) িনরাশিােব এই আয়া্ স�েকর  বেলেছন 

েয, “ে্ামরাই সেবরাতম মানুষ যখন যা িকছু ে্ামােদর জনয সুিম� ্া �ুরআন-এ থােক। আর যা িকছু রগ, কেঠার 

ও ট ্া িক্াবীেদর জনয থােক (বণরনাকারী বেলেছন, ‘িক েযন ি্িন েদখে্ পাে�ন 78F

(৭৭) েয, ৩ি আয়া্ 

                                                           
(৭২) ্ার নাম ইয়াহইয়া ইবন জা’জ رحمه هللا। ি্িনও িব�� ও স্যবাদী। আবী হাি্ম رحمه هللا ্ার বযাপাের বেলেছন, ি্িন িব�� এবং 

ি্িন আমার শাইখেদর মে�য অনয্ম। ইবন িহ�ান رحمه هللا ্ার (ইয়াহইয়া) উে�খ কেরেছন িব�� মানুষেদর সােথ। ইবন হাজার  رحمه

 ও ্ােদর মে�য ্ার উে�খ কেরেছন যারা িব��। বণরনার বািক অংশ স�ূনর িব�� এবং সেবরাা গণাবিলর অি�কারী।-هللا

(৭৩) ‘আ�ুর  রয যাক رحمه هللا একজন িব�� ইমাম। 

(৭৪) সকল ’আিলমগণ ্ােক িব�াস কেরন। 

(৭৫) ি্িন এবং ্ার িপ্া উিেয়ই িব��, এবং ্ার িপ্া ্াঊস, ইবন ‘আ�াস Ê-এর একজন ছা�। 

(৭৬) আখবার উল-�ুদাআ’-ইমাম ওয়ািক‘আ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪০-৪৫ 

(৭৭) এ বযাপাের েকান সে�হ েনই েয, এটাই সিক উপসংহার, েযেহ্ু এটা উসূল উল-িফ�্হ-এর অনয্ম মূলনীি্ েয, ওহী-এর মে�য যা 

িকছু সা�ারণ, ্া নািযেলর কারেণর উপর িিিত কের বজর ন করা যােব না। আল ‘আ�ামাহ আশ-শাি্িব رحمه هللا ্ার ৪ িিলউেমর 

কাজ, আল-মুয়াু িফ�্ এবং ্ার অপর বই আল-‘ইি্সাম-এ ্ার িবখযা্ উি� কেরেছন, যার বযাপাের সকল ফু�াহাআ একমত, به 
সা�ারণ িবষয়ািদেক ্ার নািযেলর কারেণর উপর িিিত কের বজর“ العام ال يقصر على سبب ন করা যােব না (আসবাব উন -নুযুল) ।”  

আয়া্ উল-আহকাম (িবচার/শাসন স�িকর ্ আয়া্সমূহ) রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সময় েযিদন েথেক নািযল হেয়েছ, েসিদন েথেক এই িবি�-

নীি্ি বযবব্/অনুশীলনকৃ্ হেয় আসেছ। িবচার/শাসন স�িকর ্ সকল আয়া্সমূহ নািযল হেয়েছ, িবেশষ ঘটনাবিলর জনয, যা ঘেটেছ 

একজন বা দ’ুজন সাহাবা Ê-এর সােথ, বা একজন বযি� ও ্ার �ীর মে�য, িক� ্ার িবি�-নীি্ অবশযই আমােদর সময় পযর� সকল 

মুসিলেমর েমেন চলে্ হেব, শ�ুমা� পথ��া ছাড়া, যারা বলেব, “এটা  আমার  কারেণ  নািযল  করা  হয়  িন।”  রসূল ملسو هيلع هللا ىلص কখেনাই 

বেলন িন, “এই  িবচার  িব�ানি  শ�ুম া� এই  েলাক  ও  ্ার  �ীর  জনয  অথবা  এই  বযি�ির  জনযই  �েযাজয।”  এগেলাই হল েসসব 

ম�বয, েযগেলার এই জায়গায় িব�ৃ্ কের বলা �েয়াজন। 
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মুসিলমেদর জনযও �েযাজয’) ।” 79

(৭৮) আেরাও বিণর্ আেছ েয, ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) বেলেছন েয, “ে্ামরাই 

সেবরাতম মানুষ যিদ যা িকছু �ুরআন-এ সুিম�, ্া ে্ামােদর জনয থােক।” ্ারপর ি্িন েযাগ করেলন, “েয েকউ 

আ�াহ র আইন/শাসন/িবচার পির্যাগ/বাি্ল (জািহদান) কের, এবং এরপর েস একজন কািফর।” 

ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) যা বেলেছন, ্া ছাড়াও আেরাও একজন সাহাবী, ‘আ�ু�াহ ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ)(৭৯), এই 

আয়া্ স�েকর  বেলেছন, যখন ি্িন িকছু মানুেষর �ারা িজ�ািস্ হেয়িছেলন েয, েরশওয়া (একি ঘুষ) িক? ি্িন 

জবাব িদেয়িছেলন, “এটা সুহ্ (অ্ব� উপােয় অিজর ্ স�দ) ।” ্খন ্ারা বলল, “না, আমরা িবচার এবং 

শাসেনর ে�ে� েবাঝাে্ চাইিছ।” ি্িন বলেলন, 

 
“এটাই হল অি্/অ্য�/িারী/খুব কুর।” 81

(৮০) 

এ সকল ্থয ছাড়াও, আমােদর সাহাবা (রিদঃ)-এর শাসন/িবচার স�িকর ্ ইজমা’ স�েকর  গিীরিােব িচ�া করা 
উিচৎ যা িনে� উে�খ করা হেয়েছ, 

�খযা্ সাহাবী, জািবর ইবন ‘আ�ু�াহ (রিদঃ) বেলেছন, 

 

“আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক আেদশ কেরেছন এটা িদেয় আঘা্ করে্ (এবং ি্িন ্ার ্রবারীর িদেক 

িনেদরশ করেলন) েয েকউ েসটার বািহের চেল যায় (এবং ি্িন �ুরআন-এর িদেক িনেদরশ করেলন) ।” 82F

(৮১)
83F

(৮২) 

্ােদর স�েকর  িক এটাই আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ  বেলেছ, যারা আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল 

কেরেছন ্া বয্ী্ শাসন কের, শারী‘য়াহ পিরব র্ ন কের বা আইন �ণয়ন কের। এটা বড় কুর (কু র আল-

আকবার) । যিদ ্ারা িকছু ে��িবেশেষ ্া �েয়াগ করে্ বযথর হয়, ্া কুর যা কুর অেপ�া েছাট (কুর 

আল-আসগার) িহেসেব েনওয়া েযে্ পাের। অনযিােব আমরা এটােক বলে্ পাির েয, েসটা একি েছাট কুর। 

                                                           
(৭৮) �াগ�, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪১ 

(৭৯) ‘আ�ু�াহ ইবন মাস‘ঊদ Ê েসই একই সাহাবী, িযিন আনে�র সােথ বেলিছেলন, “�ুরআন েথেক েকান একি আয়া্ েনই যা 

নািযল করা হেয়িছল, এ বয্ী্ েয, আিম এর নািযল হবার কারণ জান্াম (বুখারী �ারা বণরনাকৃ্) ।”  ইবন ‘আ�াস Ê বড় হবার 

পূেবর ি্িনই িছেলন �ুরআন-এর িব�ােনর ে�ে� সবচাইে্ �ানী সাহাবী, এবং ি্িন ওহীর �ােনর পেথ একজন শি�শালী শি� িহেসেব 

গণয হওয়া বহাল েরেখিছেলন। 

(৮০) ্াফসীর ইবন কাসীর, সূরাহ আল-মাইদাহঃ ৪৪ েদখুন, 

েসই সােথ েদখুন, আখবার উল-�ুদাআ’-ইমাম ওয়ািক’আ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪০-৪৫ 

(৮১) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৫-এ ইমাম ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا-ও এই একই হাদীস বণরনা কেরেছন। 

(৮২) মুসনাদ আহম্াদ ইবন হানবাল 
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এর কারণ হল, আহ ল উস -স�ুাহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর িনয়ম হল একি িবচার িনেবদন করার পূেবর েস সংি�� 

সকল আয়া্সমূহেক বযবহার করা, েযখােন িবদ‘ঈ মানেুষরা শ�ুমা� েস সকল আয়া্সমূহেক বযবহার কের, 

েযগেলা ্ােদর পছ�সই হয় এবং না বুেঝই িবচার কের। এই বা�ব্ােক সমথরন কের, েকউ কখেনা ইবন 

‘আ�াস (রিদঃ) বা অনয কােরাও েথেক আইন �ণয়ন (্াশরী‘ঈ) স�েকর  এরপ উিি খুঁেজ পােব না 

েয, ‘একি  িশরক  যা  িশরক  অেপ�া  েছ াট ’, েযেহ্ু আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা �ুরআন-এ বেলেছন, 

 

“্ােদর  িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংসা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�নাদায়ক  ‘আযাব।”-সরূা  আশ-শরূাঃ ২১ 

 

এটা ইবরহীম ইবন আল-হাকাম ইবন জািহর رحمه هللا েথেক ্ার িপ্া আস -সু�াই هللا رحمه  েথেক স�িকর ্ িযিন 

বেলেছন, “ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) বেলেছন, ‘েয েকউ িবচার করার ে�ে� যিলম িছল এবং এবং েস ্া জােন, �ান 

ছাড়া িবচার কের অথবা িবচােরর ে�ে� ঘুষ েনয়, ্েব েস কািফরেদর অ�িুর �।’” 84F

(৮৩) 

যিদও এই উি�ি খুবই কেঠার েদখায়, আমােদর খুবই কাছ েথেক এিেক েদখে্ হেব। উপের উি�িখ্ 

অপরা�সমূেহর সােথ স�কর যু� করেল, এই হাদীসি আমােদর েদখায় েয, এটা হয় বড় কুর অথবা েছাট কু

র। িবচারকােযরর ্ী�্া-এর উপর িনির র কের, আমরা কুর-এর মা�া িন�রারন করে্ পাির েয, েসটা বড় 

নািক েছাট। যুলম/অ্যাচার-এর �রন এর উপর িনির র কের, আমরা সিক িস�াে� েপৗছাই। যিদ যুলম/অ্যাচার 

মানুষ-এর  হা�্/অি�কার-েক �শর কের, েযমন হেয়িছল যখন আল-হািাজ ইবন ইউসুফ আস-সা�ািফ-এর বযাপক 

যুলম/অ্যাচার সংঘি্ হেয়িছল, ্েব এি একি বড় পাপ (কাবীরা গনাহ), ্েব ্া কাউেক ইসলােমর পিরি�র 

বিহিূর ্ কের েদওয়ার জনয যেথ� নয়। এিােব এি েছাট কুর; যােহাক, েয েকান মুহূে র্ ই যুলম/অ্যাচার আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালা-এর হা�্-েক �শর কের, েযমনঃ আইন �ণয়ন, ্েব েকান সে�হ ছাড়া এি বড় কুর এবং 
্্�ণ পযর� এির িবরে� �ি্েরা� করে্ হেব য্�ণ পযর� না এি িবর্ হয় বা �াসি�ক বযি�েক ্ার পদ 

েথেক সরােনা হয়। আর েজেন বা না েজেন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন �ারা সবসময় িবচার করাও একই 

িনয়ম-িবি� ও শ র্ াবিলর মে�য পেড়। 

আমরা এখন ঘুষ িবষয়িেক সে�া�ন করব, 

                                                           
(৮৩) আখবার উল-�ুদাআ’, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪১ 
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বাইহাি� رحمه هللا েথেক েনওয়া একি হাদীস-এ বিণর্ আেছ, ‘আ�ু�াহ ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ) আস -সুহ্-এর 

বযাপাের (অসৎ উপােয় �া� হারাম উপাজর ন) িজ�ািস্ হেয়িছেলন, এবং ি্িন জবাব িদেয়িছেলন, “এটা রাশওয়া 

(ঘুষ) ।” এরপর ্ােক িবচারকােযর যুলম/অ্যাচার-এর বযাপাের িজে�স করা হেয়িছল, যার জবােব ি্িন বলেলন, 

“এটাই হল অি্/অ্য�/িারী/খুব কুর।” 85F

(৮৪) 

 

মাসর� رحمه هللا েথেক েনওয়া হেয়েছ েয, ি্িন মাস‘ঊদ (রিদঃ)-েক আস -সুহ্ স�েকর  িজে�স কেরিছেলন, যার 

�ি্ ি্িন বলেলন, “এটা হল রাশওয়া (ঘুষ) ।”  ি্িন (মাসর�) জানে্ চাইেলন, “আর িবচারকােযর?” ‘আ�ু�াহ 

ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ) উতর িদেলন, “এটাই হল অি্/অ্য�/িারী/খুব কুর।” এরপর ি্িন সূরা মাইদাহ, আয়া্ঃ 

৪৪ ি্লওয়া্ করেলন। 

ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ) অপর এক ে�ে� সুহ্ স�েকর  িজ�ািস্ হেয়িছেলন যখন িবচারকােযর রাশওয়া বযবব্ 

হেয়েছ, ইবন মাস‘ঊদ (রিদঃ) জবাব িদেলন, “না , যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার 

কের না , ্ারাই  কািফর  (অিব�াসী), যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , 
্ারাই  যিলম  (অ্যাচারী), যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  

ফািস�  (িবে�াহী  পাপী) ।” 86F

(৮৫) 

আমরা আেরাও উে�খ করে্ চাই েয, ইমাম-আত-্াবারািন رحمه هللا-এর আল-কাবীর-এ যখন িবচারকােযর 

রাশওয়া-এর বযাপাের এেসেছ, ্খন এিেক কুর িহেসেব িনেদরশ করা হেয়েছ, আর মানুেষর ে�ে� সুহ্। ইবন 

মাস‘ঊদ (রিদঃ) ও মাসর� رحمه هللا ইি্মে�যই সুপািরেশর উে�েশয শাসেকর িনকট যাওয়ােক সুহ্-এর বযাখযা 

কেরেছন। আর ্ারা বেলেছন, “যিদ েস িবচারকােযরর জনয রাশওয়া িনেয় থােক, এটা কুর।” ‘আলী ইবন আবী 

                                                           
(৮৪) আখবার উল-�ুদাআ’, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৫১, ফুটেনাট-এ 

(৮৫) �াগ�, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৫২-৫৩ 
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্ািলব (রিদঃ)87F

(৮৬) এবং যাইদ ইবন সািব্ (রিদঃ)88F

(৮৭)-ও একমত হেয়েছন। এিােব, িবচারকােযরর ে�ে� রাশওয়া 
েনওয়া কুর হওয়া স�িকর ্ িবি�-নীি্ খুবই পিরিচ্ এবং সাহাবা Ê এ বযাপাের েকান সে�হ ছাড়া 

একম্।89F

(৮৮) 

পবূরব্� ’আিলমগণ এই বযাপাের িক বেলেছন? 
ইমাম মুহা�াদ ইবন ইদিরস আশ -শািফ‘ঈ رحمه هللا 

90F

(৮৯) িনে�া� িবে�ষণি কেরেছন, 

“েয েকউ �ুরআন ও সু�াহ -এর দলীল বয্ী্ িনেজর কথােক অনুেমাদন কের, েস একজন পাপী হেব। েস হেব 

একজন বদকার এবং িুল, এমনিক যিদও েস �ুরআন-এর সােথ মােঝ মােঝ িমেল যায়, কারণ যখন েস এর সােথ 

িমেল যায় ্খন েস এর জনয িনয়যাহ  কের িন।” 91F

(৯০) 

                                                           
(৮৬) ‘আলী ইবন আবী ্ািলব Ê হেলন েসই সাহাবী যার স�েকর  রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, “আলী হল সেবরাতম বযি� েয িবচারকাযর স�েকর  

জােন,”  আখবার উল-�ুদাআ’, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪১-৫৩। েযেহ্ু এই িবষয়ি একি িবচারকাযর সং�া� িবষয়, এটা শ�ুমা� সিক 

যিদ একজন �ািদ (িবচারক) এই িবষেয় অিিমত/রায় েদন, আর ‘আলী Ê িক্্ ্া-ই কেরেছন। 

(৮৭) এই িবষেয় যাইদ ইবন সািব্ Ê-এর িবচার িবশাল ওজন বহন কের। ি্িন শ�ুমা� �ুরআন-এর একজন অনয্ম সং�হকই 

িছেলন না, িযিন রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সময় ওহী িলখার কােজ িনেয়ািজ্ িছেলন, বরং ি্িন হেলন ্ােদর একজন যােদর েথেক িফ�্হ িশখা রসূল 

 সাহাবা Ê-েদর ملسو هيلع هللا ىلص সেবরাতম বেলেছন। ্াছাড়াও ি্িন েসই ৪ জনেদর মে�য একজন, যােদর েথেক �ুরআন িশ�ার জনয রসূল ملسو هيلع هللا ىلص

্ািগদ কেরেছন, েহাক ্া ি্লওয়া্সং�া� বা িবচারসং�া� িবষয়। বািক ৩ জন হেলন, ইবন মাস‘ঊদ, উবাই ইবন কা’ব এবং মু‘আয 

ইবন জাবাল Ê। 

(৮৮) আমরা এি জািনেয় িদে্ চাই েয, ঘুষ েনয় এমন �ে্যক পাপী িবচারকই কািফর নয়, িক� যিদ েস শারী‘য়াহ বয্ী্ অনয েকান 

িকছু িদেয় িবচার/শাসন কের যার সংিব�ােনর আইনসমূহ শারী‘য়াহ-েথেক েনওয়া হয় িন, ্েব েস অি্ িনি�্িােব কািফর। েসই সােথ, 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার আইনেক পিরব র্ ন করার জনয ঘুষ েনওয়াও বড় কুর, িক� ঘুষ েখেয় আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার 

িবচারকাযর-েক িকছু ে��িবেশেষ পিরব র্ ন করা, পািরপাি�রক/পিরি�ি্ ও ঘটনা/�কৃ্ অব�া-এর উপর িিিত কের বড় কুর বা েছাট 

কুর হে্ পাের। এখােন মূল উে�শয হল, এটা েদখােনা েয, সাহাবা Ê-েদর উি� এই িবষয়গেলাে্ ক্ ওজনদার। এই সমেয়র 

’আিলমগণ ও মুসিলমরা এই বুঝিেক খুবই সহজ ও হা�ািােব িনে�, য্�ণ পযর� না িবষয়ি এরপ হেয় যায় েয, আমরা এই িবষেয়ই 

অ� হেয় পিড় েয, েকাথায় িগেয় শাসক/িবচারকেদর শারী‘য়াহ েশষ হয়, এবং েকাথায় িগেয় আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার শারী‘য়াহ শর 

হয়। 

(৮৯) িহজরী ১৫০-২০৪ সন। এই স�ািন্ বযি�� সবচাইে্ েবশী পিরিচ্ ্ার কাজ, আল-উ�্ -এর জনয। ি্িন িমশেরর গাযায় একি 

দির� পিরবাের জ��হন কেরন এবং খুব অ� বয়েসই ্ার িপ্ােক হারান। ্ার মােয়র িােলাবাসা এে্ িকছুমা� েলাপ পায় িন, েযেহ্ু 

ি্িন ্ার েছেলর সেবরাতম কামনা করে্ন। ি্িন ্ােকসহ ্ােদর হা�-এর জনয মা�াহ -এ যান এবং ্ােক মাদীনাহ -এ িনেয় আেসন 

ইসলািমক িশ�াদােনর উে�েশয, েযখােন পিরিচি্ ঘেট মহান ইমাম মািলক رحمه هللا-এর সােথ। ি্িন হাদীসে�ে� এবং আহল উস -স�ুাহ  

ওয়াল-জামা‘আহ -এর িবি�-নীি্ �েয়ােগর িবষেয় সুখযাি্ অজর ন কেরন। ্ার সেবরাতম ছা�, আহমাদ ইবন হানবাল رحمه هللا বয্ী্ আর 

েকউ নন, িযিন পরব্তে্ একজন মহান ইমাম হেয়িছেলন। ইমাম শািফ‘ঈ رحمه هللا ্ার অপর বই আর -িরসালা-এর জনযও বযাপক 

পিরিচ্। ি্িন মুসিলম িবে�র অেনক �ােন �মন কেরিছেলন, েযমনঃ বাগদাদ, কফা, মা�াহ , মাদীনাহ , এবং অনযানয জায়গাসমূহ। ি্িন 

মৃ্ুযবরণ কেরিছেলন এবং ্ার কবর েদওয়া হেয়িছল িমশের। 
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এটা ইমাম শািফ‘ঈ رحمه هللا-এর একি েগাে�ন রল, িক� ি্িন এই িবিধি ্ােদর জনয কেরন 

িন যারা ইসলািমক শারী‘য়াহ বয্ী্ অনয িকছু িদেয় িবচার/শাসন কের। ্ার সমেয় 

মুসিলম ভূখ�সমূহ এই ময়লা/আবজর না েথেক মুি িছল। ি্িন এই িবিধি েস সকল 

’আিলমেদর জনয কেরিছেলন যারা ইজি্হাদ কেরন। 

ইমাম আশ-শািফ‘ঈ رحمه هللا আেরাও স�িকর ্ কেরেছন, 

“মুসিলমরা সবরস�্িােব একমত েয, েয েকউ িনি�্িােব আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর একি সু�াহ বা উি� জােন, 

্ার েসটা অপর কােরাও মত-এর কারেণ ্যাগ করা উিচৎ নয়। কােরাও-ই েকান উি� করা উিচৎ নয়, েযখােন 

আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�াহ ই্ঃপূেবরই �ি্ি�্ হেয় আেছ।” 92F

(৯১) 

আল ‘আ�ামাহ ইবন কাসীর رحمه هللا িনে�া� আয়া্ স�েকর  বণরনা কেরেছন, 

 

“…যিদ  ে্ামরা  ্ােদর েম েন  চল /আনুগ্য  কর, ্েব ে্ামরাও  ম ুশিরকেদর দলিু� হেয়  যােব।”-

সরূা  আল -আন‘আমঃ ১২১ 

“এর মােন হল, যখনই ্ুিম অনয কােরাও মত/উি�-এর কারেণ ে্ামার উপর েদওয়া আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

আেদশ ও ্ার নািযলকৃ্ আইনসমূহ েথেক িকছু্পির্যাগ কর, এবং ্ােদরেক ্ার উপর �া�ানয দাও, এটা হল 

িশরক (বড় িশরক), েযেহ্ু আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

‘্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  িনেয়েছ…’-

সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

ইমাম ি্রিমিয رحمه هللا ‘আিদ ইবন আবী হাি্ম আত -্া’ঈ (রিদঃ)-এর ঘটনাির বযাখযার �ারা এই আয়াে্র 

্াফসীর কেরেছন, েযখােন ি্িন (রিদঃ) এই আয়া্ স�েকর  বেলিছেলন, 

 ‘েহ আ�াহ র রসূল! ্ারা ে্া ্ােদর ‘ইবাদা্ কর্ না।’ নবী ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, ‘অি্ িনি�্িােবই ্ারা ্া 

কেরিছল। ্ারা হারামেক ্ােদর জনয হালাল কেরিছল এবং হালালেক ্ােদর জনয হারাম কেরিছল, অ্ঃপর ্ারা 

্ােদর আনুগ্য কেরিছল। 93F

(৯২) সু্রাং, এিােবই ্ারা ্ােদর ‘ইবাদা্ কেরিছল।’ ” 94F

(৯৩) 

                                                                                                                                                                                           
(৯০) আর -িরসালা, িবষয় নং. ১৭৮ 

(৯১) ‘ই’লাম আল-মুওয়া�্�্ইন, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ২৮৩ 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

109 

মহান মািলকী উলামাগণ এবং �িদ, ‘ইয়াদ ইবন মুসা ইবন ‘ইয়াদ ইবন ‘আমর আল-ইয়াহ সািব আল-আনদালুিসয়া 
 رحمه هللا

95F

(৯৪) িনে�া� উি� রপ ম�বয কেরেছন, 

“কােরাও জনয লা ইলাহা ই�া�াহ বলা, একটা িনদশরন/িচ� েয, েস ঈমােনর সাড়া/সি�য়জবাব িদেয়েছ, এটা শ�ুমা� 

েসসকল মানুষ েথেক �হণেযাগয যারা পূেবর মুশিরক িছল। িক� যারা ইি্পূেবরই লা ইলাহা ই�া�াহ বেলেছ, ্ােদর 

িনরাপতা (র�/জান ও অথর/স�দ/স�িত)-এর জনয এি যেথ� নয় েয েস, লা ইলাহা ই�া�াহ বেল এবং অনযানয 

কুর-ও কের।” 96F

(৯৫) 

আল ‘আ�ামাহ আল-ফাি�হ , আল-মুফাস িসর সুিফয়ান আস -সাওির আয -যাইিদ 97 رحمه هللاF

(৯৬), মহান ২য় �জে�র 

উলামাগণ, মা’ইদাহঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭, স�েকর  বেলেছন, 

“�থমি হল এই জাি্র জনয (মুসিলমরা যারা শারী‘য়াহ �ারা শাসন/িবচার কের না), ি�্ীয়ি হল ইহূদীেদর জনয 
(শারী‘য়াহ �ারা শাসন/িবচার না করার জনয) এবং ্ৃ্ীয়ি �ী�ানেদর জনয (শারী‘য়াহ �ারা শাসন/িবচার না 

করার জনয) ।” 98F

(৯৭) 

িার্বেষরর্‘আিলম, আল ‘আ�ামাহ আবূ ্াইিয়যব মুহা�াদ আবািদ رحمه هللا 
99F

(৯৮), আস -সাওির رحمه هللا �ারা 
উে�খকৃ্ একই আয়া্সমূেহর বযাপাের িনে�া� উপসংহার কেরেছন, 

                                                                                                                                                                                           
(৯২) ্ুিম এখােন েদখে্ পা� েয, েয কারেণ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এই আয়াে্ ্ােদরেক মুশিরক বেলিছেলন, েসটা িছল ্ােদর �ি্ আনুগ্য। আর 

হাদীসিে্ এটা িছল ্ােদর অনুসরণ। এর েথেক েবাঝা যায় েয, যারা বেল েয, ‘আমাল/কাজ-এর মা�যেম েকান িশরক বা কুর হয় না, 

্ারা িবদ‘ঈ মানুষ, েযেহ্ু এটা �ুরআন এবং সু�াহ -এ পির�ারিােব উে�খ করা হেয়েছ, এই আয়াে্ এবং আেরাও অেনক জায়গায়। এটা 
হল এই িবষয়ি �মাণ করার উে�েশয েয, িকছু কুর আল-‘আমালী (‘আমাল/কােজর �ারা সংঘি্ কুর) একজন বযি�েক সহেজই 

ইসলােমর পিরি�র বিহিুর � কের িদে্ পাের, উদাহরণ রপ, এমনিকছুর অনুসরণ করা, যা �ুরআন-এর পির�ার আয়া্সমূেহর িবেরা�ী 

এবং সু�াহ -এর পির�ার উি�/বণরনাসমূেহর িবেরা�ী। 

(৯৩) ্াফসীর ইবন কাসীর, িিলউমঃ ০২ 

(৯৪) এই িবখযা্ মািলকী ’আিলম-এর জ��ান িমশের, িক� অব�ান আনদালুস-এ। ি্িন ্ার িবিি� কাজ, েযমনঃ আশ -িশফা’ এবং 

অনযানয কৃি্ে� পূণর বই-এর জনয পিরিচ্। 

(৯৫) আশ -িশফা’, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ২৩০-২৫০ 

(৯৬) মৃ্ুয িহজরী ১৬১ সেন/ ৭৭৭ �ী�াে�। এই মহান ’আিলম অেনক সাহাবা Ê-এর সােথ েদখা কেরিছেলন, এবং ি্িন ্ার স্কর  

আচরণ এবং শাসকেদর দরজায় েযে্ অ ীকৃি্র জনয পিরিচ্  িছেলন। ি্িন যাইিদয়যাহ  েগা�ীর দগৃসমথরক/অনুগামী িছেলন, যার 

অি�কাংশই আজ ইেয়েমন-এ েদখা যায়। ্ার ��ান িমশন িছল ‘ইরা�-এর কফায় যাইদ ইবন ‘আলী-এর িশ�াসমূহেক সংকলন করা। 

যাইিদয়যাহ-েদর �ারা ্ার উ�ৃি্ েদওয়া হয়, এবং এমনিক ্ােদর ্াফসীর-এর প�ি্ ্ার িবে�ষিি� ও ৈবিশ�যগ্ েবা�শি�র উপর 

িিিত কের করা হেয়েছ। ্ার আচরণ-এর প�া এমনিক নযায়পরায়ণ মুসিলম শাসকেদর সােথও এমন েয, এরপরও ্ােদর িদেক ি্িন 

মেনািনেবশ/যত করে্ন না। এখন আজেকর বযাপাের িক বলা যায়, যখন শাসেকরা শারী‘য়াহ-এর পিরি� অি্�ম কেরেছ এবং মুর্াদ 

হেয় িগেয়েছ?? 

(৯৭) ্াফসীর সুিফয়ান আস -সাওির এবং আখবার আল-�ুদাআ’, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪০-এর শরে্ 
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“আর এই উি�ির স্যবািদ্া েয, যারা আ�াহ  যা নািযল কেরেছন, ্দানুযায়ী িবচার কের না, ্ারাই কািফর 

(অিব�াসী), হল আল-বারা’ এর হাদীসি, যার মে�য ি্িন বেলেছন েয, আয়া্সমূহ (সূরা আল-মা’ইদাহঃ ৪৪, ৪৫, 

৪৭) ে�ির্ হেয়িছল সকল কািফরেদর স�েকর । আর েয েকউ দািব কের েয, নবীেদর আিন্ আ�াহ র 

আইন/িব�ানসমূহ েথেক েকান একি আইন/িব�ান িমথযা, ্েব েস একটা কািফর।” 100

(৯৯) 

শাইখ আবূল ফারাজ জামাল উদ -�ীন ‘আ�ুর -রহমান ইবন আল-জাওিয আল-বাগদাদী আল-হানবালী رحمه هللا 
101F

(১০০) 

্ােদরেক কেঠারিােব স্কর  কেরেছন, যারা শারী‘য়াহ িনেয় েখলা কের বা এমনিক এি িদেয় শাসন/িবচার করে্ 

বযথর হয়, 

“েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার কের না, এর সােথ জহুদ (অ ীকার) কের, এবং েস জােন েয 

আ�াহ  এি নািযল কেরেছন, িক ইহূদীরা যা কেরিছল, ্েব েস একজন কািফর। আর এটা ্ালহা েথেক স�িকর ্ 

েয, ইবন ‘আ�াস বেলেছন, েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্ার সােথ জহুদ (অ ীকার) কের, ্েব েস কািফর 

হেয় িগেয়েছ, িক� যিদ েস এটা  ীকার/�বুল কের েনয়, ্েব েস একজন অ্যাচারী (যিলম), একজন িবে�াহী পাপী 

(ফািস�) ।” 102F

(১০১) 

আল ‘আ�ামাহ ইবন কাসীর رحمه هللا এই আয়াে্র ্াফসীর-এ বেলেছন, 

 

“্ারপর যিদ  ে্ামরা  েকান  িবষেয়  ম্েিদ  কর , ্েব ্া  �্যপরণ  কর  আ�াহ র �ি্  ও  রসেূলর 

�ি্ , যিদ  ে্ামরা  ঈমান  এেন  থাক  আ�াহ র �ি্  এবং আিখরাে্র �ি্। আর এটাই উতম  এবং 

পিরণােম  কলযাণকর।”-সরূা  আন-িনসাঃ ৫৯ 

“আর এটা হল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার প� েথেক আেদশ েয, এমন সবিকছু যা িনেয় আমােদর মে�য 
ঝগড়া/ম্েিদ হয়, ্া আমােদর িফিরেয় েনওয়া উিচ্ �কৃ্ িবষয় বুঝার জনয এবং এটা �ীেনর মূল বা শাখা-

�শাখা, সবিকছুর জনয �েযাজয। এটা অবশযই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, ্ার িক্াব এবং সু�াহ -এর িদেক 

                                                                                                                                                                                           
(৯৮) ি্িন ইি�য়ার একজন িবখযা্ ’আিলম এবং ্ার বই ‘আউন আল-মা’বূদ এর জনয পিরিচ্, যার মে�য ি্িন িবচােরর উে�েশয 

স্কর ্ার সােথ সকল অ�যায়সমূেহ ্ার ম�বয/ কাসহ সমিস্ কেরেছন। এটা খুবই দঃুখজনক েয, আজেক এমন একজন �লােরর 

জ��ান (ইি�য়া), এমন েলাকেদর হাে্ পেড়েছ যারা গরর �শংসা/মিহমািস্/উপাসনা কের এবং বযাপকহাের মুসিলমেদর হ্যা কের। 

(৯৯) ‘আউন আল-মা’বূদ, িিলউমঃ ০৯, পৃ�াঃ ৩৫৫-৩৫৬ 

(১০০) িহজরী ৫১০-৫৯৭ সন/১১১৬-১২০১ �ী�া�। একজন মহান হানবালী ’আিলম। ি্িন িবিি� মহেল সবরাি�ক পিরিচ্ ্ার বই, ‘্াল
বীস ইবলীস’ (ইবলীস-এর �্ারণা)-এর �ারা, েযখােন ি্িন ্ার সময়কার সকল িবদ‘ঈ েগা�ীসমূেহর িুল �কাশ কেরিছেলন এবং 

েসগেলার �ে্যকির িবদ‘আহ -এর কাযরকর সমা�ান �দান কেরিছেলন। ‘আত-্াবিসরা’  বইির কৃি্�ও ্ারই। 

(১০১) যাদ উল-মািসর ফী ‘ইলম ইত-্াফসীর, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ৩৬৬-৩৬৭ 
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িফিরেয় েনওয়া উিচ্। েযেহ্ু আ�াহ  অপর আয়াে্ বেলেছন, ‘্ারপর যিদ ে্ামরা েকান িবষেয় ম্েিদ কর, 

্েব ্া �্যপরণ কর আ�াহ র �ি্ ও রসূেলর �ি্’। 

যা িকছু �ুরআন এবং সু�াহ  আইন কেরেছ এবং সা�ী িদেয়েছ, েসই িবষয়িই স্য (হা�্) । সে্যর পর পথ��্া 
ছাড়া আর িক থাকে্ পাের? এরপর আয়া্ি চলে্ থােক, ‘যিদ ে্ামরা ঈমান এেন থাক আ�াহ র �ি্ এবং 

আিখরাে্র �ি্’। 

এই সকল অ�্া ও ঝগড়া িফিরেয় িনেয় যাও �ুরআন ও সু�াহ -এর িদেক, যিদ ে্ামরা আ�াহ -ে্ ঈমান রােখা। 

এটা একটা �মাণ েয, যারা ্ােদর ঝগড়া/ম্েিদ-েক �ুরআন ও সু�াহ  িদেয় িবচার/শাসন কের না, ্ারা ্ার 

উপর এবং আিখরাে্ ঈমান আেন িন।”    -্াফসীর উল-�ুরআন আল-‘আযীম, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৫১৮ 

আল ‘আ�ামাহ ইমাম আবূ ‘আ�ু�াহ  মুহা�াদ আল �ুর্ুিব رحمه هللا এই িবষেয় আমােদর পথ�দশরন কেরেছন, 

“ ‘েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার কের না, �ুরআন-এর সােথ জহুদ (অ ীকার) কের, এবং 

রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�াহ -এর সােথ রদ (�্যাখযান) কের, ্েব েস একজন কািফর।’ এটাই হল ইবন ‘আ�াস ও 

মুজািহদ-এর উি� েয, এই িবষেয় এই আয়া্ি সা�ারণ। ইবন মাস‘ঊদ এবং আল-হাসান আেরাও বেলেছন েয, 

‘এটা সকেলর জনয সা�ারণ, েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার কের না, েহাক ্া মুসিলম, ইহূদী বা 

অনযানয   কফফার।’” 103F

(১০২) 

আল ‘আ�ামাহ ইবন �িয়যম আল-জাওিযয়যাহ   هللارحمه  িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

“আর এটা স্য েয, আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয েকান িকছু িদেয় িবচার দইুি ে�নীে্ পেড়, বড় 

কুর বা েছাট কুর, িবচারেকর অব�ার উপর িনির র কের। এই িবষেয় আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় 

িবচার করার �েয়াজনীয়্া/জরিরয়যা্ স�েকর  যিদ ্ার দগৃ িব�াস থােক, এবং েস অবা�য হেয় এর সীমাল�ন 

কের, একথা পির�ারিােব েজেন েয, েস শাি�র �াপয, ্েব এটা একটা েছাট কুর। 

আর যিদ ্ার দগৃ িব�াস থােক েয, এটা বা�য্ামূলক নয়, ্েব িনি�্িােব এটা বড় কুর। আর যিদ েস অ� 

হেয় থােক বা পাপ কের থােক ্েব েস ্ােদর ে�ণীে্ পেড় যারা পাপ কের।” 104F

(১০৩) 

শাইখ ইব ন �িয়যম আল-জাওিজয়যাহ رحمه هللا, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ি্ স�� থাকা এবং আ�াহ র আইনেক �হণ করার 

উপর গর�ােরাপ কেরেছন, 

“রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর উপর নবী িহেসেব স�� থাকার অথর হল, ্ুিম ্ােক সকল ে�ে� অনুসরণ করেব। ে্ামার সবিকছু 

্ুিম ্ার কােছ আাসমপরণ করেব েযন ি্িন ে্ামার কােছ ে্ামার সাা ও ে্ামার িনয়মনীি্ অেপ�া অি�ক 

                                                           
(১০২) জািম’ উল-আহকাম ফীল-�ুরআন, িিলউমঃ ০৫, পৃ�াঃ ১৯০ 

(১০৩) মাদািরজ উস-সািলকীন, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৩৩৭ 
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গর�পূণর হন। আর ্ুিম রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর হাদীস ছাড়া অনয েকান িহদায়া্ই �হণ করেব না। আর েস (�স� বযি�) 

কাউেক্নবী ملسو هيلع هللا ىلص-বয্ী্ অনয িকছু িদেয় শাসন করেব না। 

আর নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর আইন/কানুন/নীি্মালা বয্ী্ অনয েকান িকছুর উপর েস স�� থাকেব না, 
 

 
 

‘্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় ,…’-

সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫” 105F

(১০৪) 

অনয এক জায়গায়, শাইখ ইব ন �িয়যম رحمه هللا একই আয়াে্র উে�খ কের এ িবষয়িেক আেরাও আেলািক্ 

কেরেছন, 

“আ�াহ র আইেনর উপর স�� থাকা একি অি্ আবশযক কাজ। এটাই ঈমান ও ইসলাম-এর িিিত/বুিনয়াদ। এই 

বযাপাের েকান �কার অস�ি� বয্ী্ স�� থাকা, আ�াহ র বা�ার জনয এি একি অি্ আবশযক িবষয়। 

আ�াহ  কসম কেরেছন েয, ্ারা ঈমানদার হেব না, য্�ণ পযর� ্ােদর অ�ের েকান �কার িবেরাি�্া/অসে�াষ 

থােক।  

আ�াহ  এিেক ৩িােগ িাগ কেরেছনঃ 

১। ে্ামােক [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص] ্ােদর মােঝ িবচারক বানােনা হল ইসলাম, আর এিােব ্ারা হল মুসিলম। 

২। ্ােদর ে�ে� এ বযাপাের েকান �কার িবেরাি�্া/অসে�াষ না থাকা হল ঈমান, আর এি ্ােদরেক মু’িমন 

কের। 

৩। আ�াহ র আইেনর কােছ স�ূনর আাসমপরণ করা, যিদও এি ্ােদর িবরে� যায়। এটা হল ইহসান এবং এি 

্ােদরেক মুহিসন কের।” 106F

(১০৫) 

আল-হািফয ইব ন কাসীর رحمه هللا, ইবন �িয়যম رحمه هللا-এর উে�খকৃ্ একই আয়াে্র বযাপাের ম�বয কেরেছন, 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া’আলা ্ার মহা-পরা�মশালী সাার কসম করেছন। রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক সকল িবষেয় িবচারক না 

করা পযর� েকউ ঈমান আেনিন। আর যা িকছু অনুযায়ী ি্িন িবচার কেরেছন ্া-ই স্য, যা পির�ারিােব 

অনুসরণ করে্ হেব। এ কারেণই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, ্ুিম [মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص] যা িকছু িবচার কেরছ 

্ার �ি্ ্ােদর িদেল/অ�ের েকানরকম িবেরাি�্া/অসে�াষ থাকা যােব না এবং ্ােদর স�ূনররেপ আাসমপরণ 

                                                           
(১০৪) মাদািরজ উস -সািলকীন, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ১১৮ 

(১০৫) মাদািরজ উস -সািলকীন, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ২০৯ 
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করে্ হেব, যাে্ যিদ ্ারা ে্ামােক ্ােদর ম�যকার িবচারক বািনেয় েনয়, ্েব ্ুিম ্ােদর জনয যা িকছু 

উ�ৃি্ দাও েসগেলার �ি্ ্ােদর েকানরকম িবেরাি�্া/অসে�াষ না থােক। ্ােদর স�ূনররেপ আাসমপরণ কের 

এবং এই আইেনর �ি্ েকানরকম িবেরাি�্া বা গঠনিবনযােসর �ি্ েকানরকম চযােল� না কের, এর অনুসরণ 

করে্ হেব। 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

 

‘েসই সাার শপথ যার হাে্ আমার �াণ রেয়েছ, ে্ামােদর েকউ ঈমানদার হে্ পারেব না, য্�ণ না ্ার 

িচ�া/েখয়াল/দিৃ�িি� আিম যা �দান কেরিছ েসই অনুযায়ী না হয়।’ ”                                                                                                           

-ইবন কাসীর ্াফসীর �ুরআন আল-’আযীম, িিলউমঃ০১, পৃ�া ৫২০ 
 

আল ‘আ�ামাহ শাইখ উল-ইসলাম ইমাম ইব ন ্াইিময়যাহ  আল-হানবালী رحمه هللا-ও শারী‘য়াহ ও ইসলােমর মােঝ 

স�কর  �াপন কেরেছন, 

“ইসলাম মােন একমা� আ�াহ র কােছ আাসমপরণ করা। সু্রাং, েয েকউ আ�াহ র কােছ আাসমপরণ কের এবং 

আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও কােছও আাসমপরণ কের, েস একজন মুশিরক। আর েয েকউ আ�াহ র কােছ 

আাসমপরণ কের না, েস উ�্, যার ফেল েস আ�াহ র ‘ইবাদা্ কের না। মুশিরকেদর দল এবং এই উ�্েদর দল 

উিেয়ই কািফর। একমা� আ�াহ রই আনুগ্য করাও আ�াহ র কােছ আাসমপরেণর অ�িুর �। এটাই �ীন ইসলাম 

এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এি ছাড়া অনয িকছু �হণ কেরন না। েযেকান সমেয় আপনার উপর আ�াহ র েয 

আেদশ ্ার আনুগ্য করার মা�যেমই ্া স�� হয়।”  -মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ৯১ 

আহল উস-সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ -এর ইমাম, শাইখ আবূ ‘আ�ু�াহ  আহ মাদ ইব ন হানব্াল আশ -শাইবািন رحمه هللا, 

সূরা ্াওবাহ-এর ৩১নং আয়াে্র ্াফসীর েদওয়ার সময় এই পেয়মি �মাণ কেরেছন, 
 

 
 

“ ‘্ারা  ্ােদর রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহ র পাশাপািশ  রব বািনেয়  

িনেয়েছ…’-সরূা  আত-্াওবাহঃ ৩১ 

 

এই আয়া্ি �মাণ কের েয, আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও আনুগ্য করা িশরক।” 
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“আিদ ইবন আবী হাি্ম (রিদঃ) এই আয়া্ স�েকর  বেলিছেলন, ‘সি্য , ্ারা  ্ােদর ‘ইবাদা্  কর্  না।’ 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص বলেলন, 

 ‘অি্ িনি�্িােবই ্ারা ্া কেরিছল। ্ারা হারামেক ্ােদর জনয হালাল কেরিছল এবং হালালেক ্ােদর জনয 

হারাম কেরিছল, অ্ঃপর ্ারা ্ােদর আনুগ্য কেরিছল। সু্রাং, এিােবই ্ারা ্ােদর ‘ইবাদা্ কেরিছল।’ ”                                                                                                             

-এই্হাদীসি্হাসান্এবং্বিণর্্হেয়েছ্আত -ি্রিমিয-এর্�ারা, িক্াব উত  ্াফসীর-এ, হাদীস্নং. 
৩০৯৫্এবং্আল্বাইহাি�-এর্�ারা্্ার্সুনান-এ,     িিলউম নং. ১০, হাদীস নং. ১১৭্ 

শাইখ �িয়যম আল-জাওিযয়যাহ رحمه هللا ইমােমর শ�াবিলেক আেরাও িব�ৃ্ কেরেছন, 

“এই হাদীসি বলেছ েয যিদ ্ারা আনুগ্য কের, ্েব ্া িশরক। এখােন এমন েকানিকছুর উে�খ েনই েয, ্ারা 

‘বেলিছল’ েয আ�াহ র পাশাপািশ ্ারা রব। 

মুসিলেমর িচ� েয, েস একজন �কৃ্ মুসিলম এবং েস ্ার ইসলােমর বযাপাের স��, হল, যিদ আ�াহ  শাসন কেরন 

বা হম্ কেরন বা িনেষ� কেরন, ্েব ্ার অবশযই স�� থাকে্ হেব। ্ার অ�ের েকান অস�ি� েনই, এবং েস 

স�ূনর আাসমপরণ ও আনুগ্য কের, যিদও ্া ্ার িচ�া-েখয়াল এবং  ােথরর িবরে� যায় অথবা ্া ্ার শাইখ 

বা দেলর িবরে� যায়।” 107F

(১০৬) 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا ্ার ফা্াওয়া-এ শ� কথা বেলেছন, 

“যখনই েকান ‘আিলম শাসেকর হম (আইন/িব�ান)-এর অনুসরণ কের, এবং িনেজর �ান পির্যাগ কের, যা 
�ুরআন ও সু�াহ  -এর িবেরা�ী, েস একটা কািফর (অিব�াসী) এবং একটা মুর্াদ (�ীন্যাগকারী), েয এই দিুনয়া 

ও আিখরাে্ শাি� �াপয/েযাগয। এই িবি�ি েসসকল ’আিলম  েগা�ীর ে�ে�ও �েযাজয যারা ঝাপঁ িদেয়েছ এবং 
েযাগদান কেরেছ েমা�লেদর সােথ ্ােদর  িেয়  এবং ্ােদর েথেক সুিব�া  �হেনর উে�েশয। এই উলামাগণ 

ৈকিফয়্ েদিখেয়েছ েয, িকছু েমা�ল শাহাদাহ  (সা�য েদওয়া  েয , আ�াহ  এক  এবং ম ুহা�াদ  ্ার  রসলূ ) 

বলেছ  এবং ্ারা মুসিলম িছল।” 108F

(১০৭)
109F

(১০৮) 

আল-মুহাি�স, আল-ফাি�হ , ্ার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, ইবন হাজার আল আস�লানী رحمه هللا এরপ 

বেলেছন, 

“এরপ িব�াস করা ৈব� নয় েয, মাদীনাহ -এর ’আিলমগণ  অনযানয জায়গার চাইে্ উতম, শ�ুমা� রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

সমেয় এবং সাহাবাগণ িবিি� শহের ছিড়েয় পড়ার পূেবর যারা এেসিছেলন ্ারা বয্ী্। এর কারণ হল 

                                                           
(১০৬) মাদািরজ-উস -সািলিকন, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ১১৮  

(১০৭) এটা েযন ি্িন আজেকর আমােদর ব র্ মান পিরি�ি্র কথা বণরনা করেছন। 

(১০৮) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 
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মুজ্ািহ�ীন ইমামেদর সমেয়র পর এরপ বিণর্ হয় িন েয, মাদীনাহ -এর ‘আিলমগণ অনযানয িূখে�র অনয েয 

েকান ‘আিলম অেপ�া উতম। 

বরং সবচাইে্  িবদ‘ঈ প�ি্র েলােকরা এে্ (মাদীনাহ -এ) বসি্ কেরিছল।” 110

(১০৯) 

আসুন আমরা বহ বছর পূেবরর মহান �যািনশ মািলকী ইমাম আল ‘আ�ামাহ, আল-মহুাি�স, আল-ফাি�হ , শাইখ 

আবূ ‘আ�ু�াহ  মুহা�াদ ইবন আহমাদ আল-�ুর্ুিব رحمه هللا-এর শ�াবিল েথেক উপকৃ্ হই। 

“‘উলামাগণ বেলেছন, একবযি�, েয অ্যাচারী/যিলম শাসেকর ইমাম হয়, ্ার িপছেন সলাহ পড়া যােব না, য্�ণ 

পযর� না েস ্ার ৈকিফয়্ বা্কারণ্�কাশ কের (েকন েস অ্যাচারী/যিলম শাসেকর ইমাম) অথবা এর 

(অ্যাচারী/যিলম শাসেকর ইমাম হওয়া) েথেক ্াওবাহ  কের।” 111F

(১১০) 

এটা্শ�ুমা�্অ্যাচারী/যিলম্শাসেকর্ে�ে�্বলা্হে�দ্্াহেল্েসই্শাসেকর্বযাপারটা্িকরপ্হেব্
েয্শারী‘আহ-ই্�ি্�ািপ্্কের েফেল? 

আর শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا িক বেলিছেলন এসব ’আিলমেদর স�েকর , যারা ্ােদর সমথরন 

কের, যারা শারী‘য়াহ-েক �ি্�ািপ্ কের? 

“আমরা বিল েয, েয েকান েগা�ী যা এমন েযেকান �কাশয অিব্িকর ্ আইন েথেক েবিড়েয়/িবি�� হেয় পেড় যা 
মুসিলমেদর �জ� েথেক �জ� েকান �কার বা�া-িব� বয্ী্ হ�া�ির্ হেয় আসেছ, ্েব এরপ েগা�ীর িবরে� 

যু� করা মুসিলম ইমামেদর (ইসলািমক আইেনর �ুলসমূেহর েন্াগণ) ইজমা’ অনুসাের অবশয ক র্ বয। বযাপারি 

এরপই হেব, যিদও ্ারা দ’ুি সা�য আবৃিত কের। 

সু্রাং যিদ ্ারা শাহাদা্াইন (দ’ুি সা�য) আবৃিত কের, িক� পাঁচ ওয়া� সলাহ পিরহার কের, ্েব ্ােদর 

িবরে� যু� করে্ হেব য্�ণ না ্ারা সলাহ আদায় কের। আর যিদ ্ারা যাকাহ েদওয়া পিরহার কের, ্েব 

্ােদর িবরে� যু� করা মুসিলমেদর উপর অবশয ক র্ বয, য্�ণ না ্ারা যাকাহ েদওয়া শর কের। একইিােব 

যিদ ্ারা রমাদান মােস িসয়াম পালন করা পিরহার কের অথবা আ�াহ র �াচীন ঘের হা� করা পিরহার কের, 

অথবা ঘৃণয-কাজসমূহ বা বযািিচার বা জয়ুা েখলা বা মদ খাওয়া বা এমন েযেকান কাজ যা ইসলািমক শারী‘য়াহ 

�ারা িনিষ�/হারাম, ্া িনিষ� করে্ অ ীকৃি্ জানায়, অথবা যিদ ্ারা জান, মাল, ‘ইযয্া্, কাযরাবিলর 

বযব�াপনা ও অনযানয এরপ িবষয়ািদ স�িকর ্ �ুরআন ও সু�াহ -এর আইন �েয়ােগ অ ীকৃি্ জানায়, অথবা যিদ 

্ারা সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষ�, এবং কািফরেদর িবরে� যু� করা (য্�ণ পযর� না ্ারা ইসলাম 

�হণ কের বা আাসমপরণ কের িজিযয়াহ  েদয়) েথেক িবর্ হয়। 

একইিােব, যিদ ্ারা �ীেনর মে�য নবয আিব�ৃ্ িবষয়ািদর সূচনা কের, যা �ুরআন, সু�াহ  এবং নযায়পরায়ণ 

পূবরপুরষেদর (সালােফ সিলহূন) প�ি্র এবং জামা‘আহ -এর ইমামেদর িবেরা�ী হয়, উদাহরণ রপ আ�াহ র 

                                                           
(১০৯) ফাতহ উল-বাির, বাব ইি্সাম উস সু�াহ, িিলউমঃ ১৩, পৃ�াঃ ৩১২ 

(১১০) জািম’ উল-আহকাম উল-িফ�্িহয়যাহ, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ২২৭ 
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নামসমূহ, িনদশরনাবিল বা গণাবিল িনেয় কটা�/ঠা�া করা, বা পূবরিন�রাির্ িবষয়ািদ বা ্া�দীরেক �্যাখযান 

করা, বা খুলাফা রিশদনূ-এর সময়কােল মুসিলম জামা‘আহ  েযরপ আচরণ কর্, অথবা সবরা�ব্ত মুহািজরনেদর 

েথেক ও সাহাযযকারী (আল-আনসার)-েদর েথেক ও যারা ্ােদর পদে�প ঈমােনর সােথ অনুসরণ কেরিছল ্ােদর 

েথেক কােরাও উপর অপবাদ আেরাপ করা। অথবা যিদ ্ারা মুসিলমেদর সােথ যু� কের যাে্ মুসিলমরা ্ােদর 

কােছ আাসমপরণ কের, ইসলািমক শারী‘য়াহ ্যাগ কের, এবং অনয সকল একই �রেনর বযাপারসমূহ, যার বযাপাের 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 
 

‘আর ে্ামরা  ্ােদর  সােথ  য�ু  করে্  থােকা , য্�ণ  না  িফতন্াহ  (িশরক ) েশষ  হেয়  যায়  এবং �ীন  

সাম ি�কিােব আ�াহ র জনয  �ি্ি�্  হেয়  যায়।’                       -সরূা  আল -আনফালঃ ৩৯ 

এিােব, এমন সকল ে��, েযখােন �ীন আংিশকিােব আ�াহ র এবং আংিশকিােব অনযেদর, ্খন মুসিলমেদর 

উপর যু� করা বা�য্ামলূক, য্�ণ পযর� না �ীন সামি�কিােব আ�াহ র জনয হয়। আ�াহ  বেলেছন, 

 

‘ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আ�াহ েক  িয়  কর এবং সুেদর যা  িকছু  বেকয়া  রেয়  েগেছ  ্া  

পির্যাগ  কর, যিদ  ে্ামরা  �কৃ্  ম ু’িমন  হেয়  থােকা। ্ারপর যিদ  ে্ামরা  পির্যাগ  না  কর, 

্াহেল  আ�াহ  ও  ্ার  রসেূলর সােথ  য�ু  করে্  ৈ্রী হেয়  যাও।’      -সরূা  আল -বা�রাহঃ ২৭৮ -২৭৯ 

এই আয়া্ি ্া’ইফ-এর অি�বাসীেদর জনয নািযল হেয়িছল, যারা ইসলাম �হণ কেরিছল, বা�য্ামূলক (ফারদ) 

সলাহ আদায় কর্ এবং িসয়াম পালন কর্, িক� ্ারা সুিদ কাযর�েম িল� িছল। এই আয়া্ি ঈমানদারেদরেক 

আেদশ কেরেছ েযন ্ারা রেয় যাওয়া বেকয়া পির্যাগ কের, এবং ্ােদরেক বলা হেয়িছল, যিদ ্ারা ্া করে্ 

বযথর হয়, ্েব ্ারা আ�াহ  ও ্ার রসূেলর শ�ে্ পিরণ্ হেব। 112

(১১১) 

সুদ হল সবরেশষ পাপ যা �ুরআন-এ হারাম করা হেয়েছ, এমনিক যিদও আেহাির্ অথর উিয় পে�র স�ি্�েম 

হেয় থােক। যিদ এর েথেক িনবৃত হে্ অ ীকৃি্ জানায় এমন বযি� আ�াহ  ও ্াঁর রসূেলর িবরে� যুে� িল� 

হেয়েছ বেল িবেবচনা করা হয়, ্েব ্ােদর বযাপারি িকরপ যারা ইসলােমর অসংখয আইন বা অি�কাংশ আইনই 

পির্যাগ কেরেছ, েযমনি কেরেছ ্া্াররা?” 113

(১১২) 

শাইখ উল-ইসলাম অপর জায়গায় বেলেছন, 

                                                           
(১১১) মুসিলম িূখ�সমূেহ আজ এটাই ঘটেছ। এসব জায়গাসমূহেক িশরক ও সুেদর খারাবী েথেক মু� করার জনয মুজািহ�ীনেদর �েচ�ােক 

েদাষী সাবয�/িন�া করার েকান অি�কার মানুেষর েনই। 

(১১২) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫১০-৫১২ 
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“এিােব, এমন সকল ে��, েযখােন �ীন আংিশকিােব আ�াহ র এবং আংিশকিােব অনযেদর, ্খন মুসিলমেদর 

উপর যু� করা বা�য্ামলূক, য্�ণ পযর� না �ীন সামি�কিােব আ�াহ র জনয হয়। 

 

‘ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আ�াহ েক  িয়  কর এবং সুেদর যা  িকছু  বেকয়া  রেয়  েগেছ  ্া  

পির্যাগ  কর, যিদ  ে্ামরা  �কৃ্  ম ু’িমন  হেয়  থােকা। ্ারপর যিদ  ে্ামরা  পির্যাগ  না  কর, 

্াহেল  আ�াহ  ও  ্ার  রসেূলর সােথ  য�ু  করে্  ৈ্রী হেয়  যাও।’      -সরূা  আল -বা�রাহঃ ২৭৮ -২৭৯ 

এই আয়া্ি ্া’ইফ-এর অি�বাসীেদর জনয নািযল হেয়িছল, যারা ইসলাম �হণ কেরিছল, বা�য্ামূলক (ফারদ) 

সলাহ আদায় কর্ এবং িসয়াম পালন কর্, িক� ্ারা সুিদ কাযর�েম িল� িছল। এই আয়া্ি ঈমানদারেদরেক 

আেদশ কেরেছ েযন ্ারা রেয় যাওয়া বেকয়া পির্যাগ কের, এবং ্ােদরেক বলা হেয়িছল, যিদ ্ারা ্া করে্ 

বযথর হয়, ্েব ্ারা আ�াহ  ও ্ার রসূেলর শ�ে্ পিরণ্ হেব। 

শারী‘য়াহ অনুসাের ইসলাম �ারা হারামকৃ্ েশষ িজিনস িছল সুদ। যিদ একজন বযি� এর েথেক িনবৃত হে্ 

অ ীকার কের, ্েব েস আ�াহ র সােথ যু� েঘাষণা কেরেছ বেল ে�াের েনওয়া হয়। ্েব ্ার বযাপারি িকরপ, েয 

অনযানয িনিষ� িবষয়ািদ েথেক িনবৃত হে্ অ ীকার কের, েযগেলা িরবা অেপ�া অেনক েবশী সাংঘাি্ক?” 114

(১১৩) 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا আবারও ্াঁর ফা্াওয়া-এর পৃ�াগেলা হে্ গজর ন কের উেঠন, 

“যখনই েকান ‘আিলম শাসেকর হম (আইন/িব�ান)-এর অনুসরণ কের, এবং িনেজর �ান পির্যাগ কের, যা 
�ুরআন ও সু�াহ -এর িবেরা�ী, েস একটা কািফর (অিব�াসী) এবং একটা মুর্াদ (�ীন্যাগকারী), েয এই দিুনয়া ও 

আিখরাে্ শাি� েযাগয। এই িবি�ি েসসকল ’আিলম েগা�ীর ে�ে�ও �েযাজয যারা ঝাঁপ িদেয়েছ এবং েযাগদান 

কেরেছ েমা�লেদর সােথ ্ােদর িেয়  এবং ্ােদর েথেক সুিব�া  �হেনর উে�েশয। এই ’আিলমরা ৈকিফয়্ 

েদিখেয়েছ েয, িকছু েমা�ল শাহাদাহ  (সা�য েদওয়া  েয , আ�াহ  এক  এবং ম ুহা�াদ  ্ার  রসলূ ) বলেছ  এবং 

্ারা মুসিলম িছল।”  
115F

(১১৪) 
116F

(১১৫) 

 

                                                           
(১১৩) মাজমু’আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৪, বাব উল-িজহাদ, ফা্াওয়া িমসিরয়যাহ 

(১১৪) এটা েযন ি্িন আজেকর আমােদর ব র্ মান পিরি�ি্র কথা বণরনা করেছন। 

(১১৫) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 
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“ ‘আিলফ , লাম , মীম , সদ। এি  একি  িক্াব , আপনার �ি্  নািযল  করা  হেয়েছ , আপনার মেন  েযন  

এ  স�েকর  েকান  সংকীণর্া  না  থােক  এর স্কতকরেণর বযাপা ের, আর এি  ম ু’িমনেদর জনয  িয

র/�রিণকা। ে্ামরা  অনুসরণ  কর যা  ে্াম ার  রেবর প�  েথ েক  নািযল  করা  হেয়েছ  এবং ্ােক  

েছ েড়  অনয  আওিলয়া  (সাহাযযকারী  ও  র�াকারী)-েদর অনুসরণ  েকােরা  না। ে্ামরা  খ ুব সাম ানয  

উপেদশই �হণ  কর।’                          -সরূা  আল -আ ’রফঃ ০১-০৩ 

এবং এমনিক যিদ এই ‘আিলমেক ব�ী করা হয়, েজেলর িি্র রাখা হয় এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােক 

্ার িক্াব হে্ যা িশ�া িদেয়েছন ্া পির্যাগ করার জনয কেঠার িনযরা্ন করা হয়, ্ার এর �ি্ ৈ�যরশীল 

হে্ হেব। যিদ েস সবিকছু পির্যাগ কের এবং শাসেকর অনুসরণ কের, ্েব েস ্ােদর মে�য একজন, আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ারা যােদর �ংস অিনবাযর। ্ার ৈ�যরশীল হে্ হেব, এমনিক যিদ আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার জনয ্ার �ি্ সাি�্ হয়। এটাই হল েসই সু�াহ  যা নবীগণ এবং যারা ্ােদর অনুসরণ কেরন ্ােদর 

েথেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েচেয়েছন এবং �হণ  কেরেছন। আ�াহ  বেলন, 

 

‘আিলফ , লাম , মীম। েলা েকরা  িক  মেন  কের েয , ‘আমরা  ঈমান  এেনিছ ’ একথা  বলেলই ্ারা  
অবযাহি্  েপেয়  যােব, আর ্ােদর পরী�া  করা  হেব না? আর আিম  ে্া  এেদর পবূরব্তেদরেকও  

পরী�া  কেরিছলাম ; অ্এব আ�াহ  অবশযই  �কাশ  কের িদেবন  ্ােদরেক  যারা  স্যবাদী  এবং ি্িন  

অবশযই  �কাশ  কের িদেবন  িমথযাবাদীেদরেকও।’-সরূা  আল -‘আনকাবূ্ ঃ ০১-০৩” 117

(১১৬) 

মহান ‘আ�ামাহ, ্ার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, ্ার সময়কার আল-�ুরআন       িহুযকারীেদর শাইখ, 

ফাি�হ , িমশেরর সকল শারী‘য়াহ েকাটর -এর িবচারকেদর ��ান, ইমাম বাদর উদ-�ীন আল ‘আয়নী رحمه هللا 
118F

(১১৭), 

এই িবষয়ি পির�ার কেরেছন, 

“েয েকউ নবীগেণর শারী‘য়াহ পিরবি র্ ্ কেরেছ এবং ্ার িনজ  শারী‘য়াহ বািনেয়েছ, ্ার শারী‘য়াহ বাি্ল। 

এসকল েলাকেদর অনুসরণ করা হারাম, 

 

                                                           
(১১৬) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 

(১১৭) মৃ্ুয িহজরী ৮৫৫ সেন/১৪৫১ �ী�াে�। ি্িন একজন মহান হানাফী ’আিলম, এই ’আিলম, ্ার কৃি্�সমূহ এবং ্ার জীবনী ্ার 

কাজ, ‘উমদা্ উল-�ারী, িিলউমঃ ২৪, পৃ�াঃ ০১-এ উে�খ করা আেছ। 
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‘্ােদর িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংশা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।’-সরূা  আশ -শরূাঃ ২১ 

এই কারেণ ইহূদী এবং �ী�ানরা কািফের পিরণ্ হেয়িছল। ্ারা শ� কের ্ােদর পিরবি র্ ্ শারী‘য়াহ আঁকেড় 

�েরিছল, এবং আ�াহ  মানবজাি্র উপর মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ অনুসরণ করােক বা�য্ামূলক কেরেছন।” 

119F

(১১৮) 

�যািনশ ‘আিলম, ইমাম আল ‘আ�ামাহ আবূ মুহা�াদ ‘আলী ইবন আহমাদ ইবন সা‘ঈদ ইবন হাযম আয -যািহির 

 رحمه هللا
120F

(১১৯), যারা আ�াহ র িবচারিব�ান ্যাগ কের ্ােদর িবষেয়, এবং এই কােজর অপরাে�র িবশাল্ার িবষেয় 

খুবই গরে�র সােথ বণরনা কেরেছন, 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন,

 
 

‘আজ  আিম  ে্াম ােদর  জনয  ে্াম ােদর  �ীনেক  পনূরা�  কের িদলাম , ে্াম ােদর  উপর আমার িন ’মা্  

পণূর কের  িদলাম  এবং ইসলাম েক  ে্াম ােদর  �ীন  িহেসেব পছ� করলাম।’-সরূা আল -মাইদাহঃ ০৩ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আেরাও বেলেছন, 

 

‘আর েয  েকউ  ইসলাম  ছাড়া  অনয  েকান  �ীন  অেসষণ  কের, কখেনাও  ্া  ্ার  েথ েক  �হণ  করা  হেব 

না ; আর আিখরাে্  েস  হেব �ি্��েদর অ�িুর �।’                                -সরূা  আিল -ইমরনঃ ৮৫ 

সু্রাং্েয েকউ দাবী কের েয, এমনিকছু যা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সমেয় িছল ্া এখন আর িবচারিব�ান নয়, এবং এি 

্ার মৃ্ুযর পর পিরবি র্ ্ হেয়েছ, ্েব ইি্মে�যই েস ইসলাম বয্ী্ অনয েকান �ীন পছ� কের িনেয়েছ। এটা 
এই বা�ব্ার জনয েয, েসসকল ‘ইবাদা্ �ি�য়াসমূহ, িবচারিব�ানসমূহ, েসসকল িবষয়ািদ যা্হারাম িহেসেব 

                                                           
(১১৮) ‘উমদা্ উল-�ারীঃ িিলউমঃ ২৪, পৃ�াঃ ৮১ 

(১১৯) িহজরী ৩৮৪-৪৮৬সন/ ৯৯৪-১০৯৩ �ী�া�। ে�ইন-এর একজন অনয্ম ে�� ইমাম, ্ার উপেরা� কােজর জনয িাল পিরিচ্, 

েসই সােথ ি্িন পিরিচ্ ্ার কাজ, ‘আল-মুহাললা’-এর �ারাও। যিদও ি্িন যািহরী মাযহাব (যারা �ুরআন এবং হাদীস-এর শ�াবিল 

আ�িরকিােব পেড়)-এর িদেক �ািব্ হওয়ায়, ্াফসীর এবং ্ার িবি�নীি্ে্ িকছু িুল কেরিছেলন, ্বুও ি্িন একজন মহান ’আিলম 

িছেলন। ি্িন েসই  � কেয়কজনেদর মে�য অনয্ম িছেলন, যারা দাঁিড়েয়িছেলন এবং েস সমেয় আনদালুস (ে�ইন)-েক েয িফতন্াহ  

�ংস করিছল েস বযাপাের উ�াহ-েক স্কর  কেরিছেলন। ি্িন েকান শাসেকর েচয়ােরর িনেচ থাকে্ন না এবং ্ার ফা্াওয়ার �ারা 

এর �ি্ফলন ঘেট। 
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আইন করা হেয়েছ, েসসকল িবষয়ািদ যা্হালাল িহেসেব আইন করা হেয়েছ, �ীেনর মে�য অবশয করণীয় িবষয়ািদ, 

যা ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص-এর সময় িছল, েসগেলাই ইসলাম, যা িদেয় আ�াহ  আমােদর �ি্ স��। 

সু্রাং, েয েকউ এর (ইসলাম) েথেক েয েকান িকছু পির্যাগ কের, ্েব েস ইি্মে�যই ইসলাম ্যাগ কেরেছ। আর 

েয েকউ েসটা বয্ী্ অনয েকান িকছু বেল, ্েব েস ইি্মে�যই ইসলাম বয্ী্ অনয েকান িকছু বেলেছ। এ 

বযাপাের িকছুমা� সে�হ েনই েয, আ�াহ  আমােদরেক জািনেয় িদেয়েছন েয, ি্িন (আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা) 

ই্ঃপূেবরই এটা (ইসলাম)-েক পূণরা� কেরেছন। 

আর েয েকউ দাবী কের েয, �ুরআন-েথেক েকান িকছু বা িব�� েকান হাদীস রিহ্ এবং েস েকান দলীল েপশ না 
কের, অথবা েসই শ�াবিল িনেয় না আেস যা অপরিেক �িগ্/রিহ্ কেরেছ, ্েব েস আ�াহ র বযাপাের িমথযাবাদী 
এবং েস শারী‘য়াহ পির্যাগ করার জনয আহবান করেছ, সু্রাং ইি্মে�যই েস ইবলীস-এর দা’ওয়াহ -এর িদেক 

ডাকেছ এবং আ�াহ র রা�ায় িব� ঘটাে�, আমরা আ�াহ র কােছ ্া েথেক আ�য় চাই। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 
বেলেছন, 

 

‘িন�য়ই  আিম  িযর/�রিণকা  নািযল  কেরিছ  এবং আিমই   য়ং এর িহফাযা্কারী।’ -সরূা  আল -িহজ
রঃ ০৯ 

সু্রাং, েয েকউ দাবী কের েয, এি রিহ্ হেয় িগেয়েছ, ্েব েস ইি্মে�যই ্ার রেবর উপর একি িমথযা আেরাপ 

কেরেছ এবং �কৃ্পে� দাবী কেরেছ েয, আ�াহ র �ারা এই িযর/�রিণকা-ি নািযল হবার পর ি্িন েসটা 

সংর�ণ কেরন িন।” 121F

(১২০) 

আল ‘আ�ামাহ িশহাব উদ-�ীন আল-আলুসী رحمه هللا 
122F

(১২১) িনে�া� বণরনা কেরেছন, 

“েয েকউ, যার আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার করার বযাপাের েকান দগৃিব�াস েনই, ্ার কুর-এর 

বযাপাের েকান মতপাথরকয েনই, এবং েসই সােথ েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় িবচার কের না, ্ার 

িব�ােসর অ ীকৃি্র সা�ারণ রপেরখা-ও একই ে�ণীিু�। এিােব এখােন েকান �কার সে�হ বা সংশয় েনই েয, 

েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় একি িবষয় বা িজিনস িবচার কের না, ্েব েস ওহীর বযাপাের 

দগৃিব�াস-েপাষণকারীেদর অ�িুর � নয় এবং ্ার কুর-এর বযাপাের েকান মতপাথরকয েনই।” 123F

(১২২)
124F

(১২৩) 

                                                           
(১২০) আল ইহকাম ফী উসূল ইল-ইহকাম, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ২৭০-২৭১ 

(১২১) এই বযি� িছেলন বাগদােদর একজন মুুি্ এবং একজন বড় হানাফী ’আিলম, এবং িবিি� অনযানয শারী‘য়াহ েকাটর -এর ��ান। ্ার 

শ�াবিল মুসিলম িবে� িবশাল ওজন বহন কের এবং এখন পযর� �ানী বযি�গণ ্ােক স�ান কেরন। 

(১২২) ্াফসীর রহ আল-মা‘আিন, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ১৪৫ 
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আল ‘আ�ামাহ, ্াফসীর এর ’আিলমেদর শাইখ, আবূ জা’ফার মুহা�াদ ইবন জািরর আত-্াবারী رحمه هللا 
125F

(১২৪) 

িনে�া� উ�ল ম�বয কেরেছন, 

“আর েয েকউ আ�াহ র িবচারিব�ান েগাপন কের, যা রেয়েছ ্ার িক্ােব এবং যােক ি্িন ্ার বা�ােদর 

ম�যব্ত আইন বািনেয়েছন, এরপর েস এিেক লুিকেয় েফেল, এবং এি বয্ী্ অপর িকছু িদেয় িবচার কের, ্েব 

্ার উদাহরণ হল ইহূদীেদর বযািিচারকারীর ে�ে� িবচারকােযরর নযায়...এবং ্ােদর পাথর িনে�েপর আয়া্েক 

লুকােনা...এবং আ�াহ  ইি্মে�যই ্ােদর সবাইেক ে্ারাহ  (্াওরাহ )-এর িবচারিব�ােন সমান কের িদেয়েছন, 

 
‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।’-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪” 

এই মহান ‘‘আিলম অপর জায়গায় বেল চেলেছন, 

“এরা হল ্ারা, যারা আ�াহ  ্ার িক্ােব যা নািযল কেরেছন, ্া িদেয় িবচার কের না, িক� ্ারা �ি্�ািপ্ 

কের, পিরব র্ ন কের এবং ্ার িবচারিব�ানেক িবকৃ্ কের। ্ারা স্যেক েগাপন কের, যা ি্িন ্ার িক্ােব 

ে�রণ কেরেছন।” 126F

(১২৫) 

“আ�াহ  উে�খ কেরেছন েয, যারা মুশিরক এবং আ�াহ র সােথ শরীককারী, ্ােদর িক েকান শরীক আেছ ্ােদর 

িশরক ও পথ��্ায়, যা ্ােদর জনয এমন এক �ীন আিব�ার কের যার আিব�ার করার অনুমি্ আ�াহ  েদন 

িন!!” 127F

(১২৬) 

�যািনশ স�ািণ্ হানাফী ইমাম, আল ‘আ�ামাহ আবূ হাইয়যান মুহা�াদ ইবন ইউসূফ আল আনদালসুী আল-

গারনা্ী رحمه هللا 
128F

(১২৭) এই আয়া্ি স�রেকর  িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

                                                                                                                                                                                           
(১২৩) এই ব�েবয, শাইখ ্ােদর স�েকর  বলেছন, যারা সব সময় শারী‘য়াহ বয্ী্ িবচার কের বা আইন �ণয়ন কের। ি্িন ্ােদর 

স�েকর  বলেছন না, যারা পাপ করেছ অথবা যারা ে��িবেশেষ িবচার করে্ বযথর হে�, েযমনি ি্িন বযাখযা কেরেছন ্ার স�ূনর 

্াফসীর-এ, যার উে�খ উপের করা হেয়েছ। এমনিক যিদ ্ারা আংিশকিােব শারী‘য়াহ �ারা আইন �ণয়ন কের, ্েবও ্ারা বড় কুর 

কেরেছ। 

(১২৪) িহজরী ২২৫-৩১০ সন/৮৪০-৯২২ �ী�া�। এই মহান ’আিলম ইউেরাপ-এর ্ািবিরস্ান-এ জ��হন কেরিছেলন এবং সম� মুসিলম 

িবে� বড় হেয়েছন। ্ার পাি�্য এ্ই বযাপক িছল েয, ্ােক ্াফসীর-এর ’আিলমেদর শাইখ বলা হ্। ি্িন ইসলািমক �ােনর 

পাি�ে্য এ্ই িরপুর িছেলন েয, �কৃ্পে� ্ার িনেজরই িনজ  মাযহাব িছল, জািরিরয়যাহ, যারা অি�কাংশই ্াফসীর (�ুরআন-এর 

বযাখযা)-এর নযায়পরায়ণ ’আিলম িছেলন এবং এই ে�ে� পাি�্য অজর ন কেরিছেলন। 

(১২৫) ্াফসীর আত-্াবারী, িিলউমঃ ০৪, পৃ�াঃ ৫৯১-৫৯২ 

(১২৬) �াগ�, িিলউমঃ ১১, পৃ�াঃ ১৪১ 
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“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

“অথরি সু�� এবং সা�ারণ এবং এি এই উ�াহ -এর জনয সবরজনীন এবং অনযানযেদর জনযও যারা ্ােদর পূেবর 

এেসিছল।” 129

(১২৮) 

এটা একটা ফাতওয়া ্ােদর জনয, যারা কুফার ও মুনািফ�ূন-েদর সােথ ৈম�ী স�কর  
ৈ্রী কের 

্ার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, শাইখ আহমাদ ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا 
130F

(১২৯) িনে�া� বণরনা কেরেছন, 

“কু ফারেদরেক [আহল উল-িক্াব (�ী�ান ও ইহূদী) এবং মুনািফ�ূনরা], যােদরেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 
ি্ল/অিিযু� কেরেছন, িম� িহেসেব �হণ করার অনয্ম িচ� হল িকছু কুর্িিিতক ম্বােদ িব�াসী হওয়া বা 
্ােদর আইন �ারা িবচার করা এবং আ�াহ র িক্াব পির্যাগ করা,131F

(১৩০) 

 

‘্ুিম  িক  ্ােদর  েদখিন  যােদর েদওয়া  হেয়িছল  িক্ােবর এক  অংশ , ্ারা  ঈমান  রােখ  িজব্  ও  

�গ্-এ  এবং ্ারা  কািফরেদর স�ে� বেলঃ এরাই  ম ু’িমনেদর েচেয়  অি�ক্র সরল -সিক  পেথ  

রেয়েছ।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৫১” 132F

(১৩১) 

                                                                                                                                                                                           
(১২৭) িহজরী ৬৫৪-৭৫৪ সন/১২৫৬-১৩৫৩ �ী�া�। এই মহান হানাফী ’আিলম েসই সমেয় উপি�্ িছেলন, যখন মুসিলমেদর িবরে� 

�ী�ানেদর িয়ংকর ও �ংসাাক সামিরক অিিযান চেলিছল। ি্িন উ�াহ -এর �ারা স�ািন্ এবং ি্িন এেসিছেলন �ানাডা শহর 

েথেক, যা ্ার সমেয় ইসলািমক ’আিলমশীপ বয্ী্ আর েকান কারেণ পিরিচ্ িছল না। 

(১২৮) আল-বাহর আল-মুিহ্, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ৪৯২ 

(১২৯) িহজরী ৬৬১-৭২৮ সন/১২৬৩-১৩২৮ �ী�া�। এই ‘আিলমেক ্ার ইসলাম িবষয়ক, অনযানয বাি্ল �মর ও ইি্হােসর উপর 

িবপুলায়্েনর এবং িব�ৃ্ �ােনর জনয ইসলােমর এনসাইে�ািপিডয়া-ও বলা হয়। ি্িন অ্ুলনীয় এবং অনয্ম মহান হানবালী 

’আিলম। ি্িন �কৃ্পে� িসিরয়ার হার রান-এ জ��হন কেরিছেলন, এবং বযাপক/িব�ৃ্িােব মুসিলম িব� �মন কেরিছেলন। ি্িন ্ার 

ইসলােমর �ি্ উৎসগরপরায়ন্া এবং অ্যাচার/যুলম-এর �ি্ ঘৃণা-এর কারেণর ্ার জীবেনর অি�কাংশ সময়ই েজল-এ কািেয়েছন। 

্ার েজল-এ মৃ্ুযর সােথ ্ার সব িনঃেশষ হেয় েয্, িক� ্ার ছা�রা ্ার কাজসমূহেক এরপ্জীব� ও সজীব েরেখেছন েয, এটা আজ 

আমােদর পযর� েপৗিছেয় িগেয়েছ। 

(১৩০) এিােব আমরা েদখে্ পাই েয, সূরাহ আল-মাইদাহ -এর েসসকল আয়া্সমূহ েযগেলাে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা আল-

হািকিময়যাহ-এর িবষয়ািদ উে�খ কেরেছন, এর পর আয়া্ নং. ৫১-এর স�েকর  শাইখ িক বলেছন, এরপর ি্িন উে�খ কেরেছন েয, 

আ�াহর্ ওয়াে�/জনয িােলাবাসা ও ঘৃণার জনয কােদর সােথ আমরা ব�ু�/ৈম�ী-এর স�কর  করে্ পারব, আর কােদর সােথ পারব না। 
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“একজন বযি�, যােক এমন িবষয়সমূেহ আনুগ্য করা হয় যা আ�াহ র কােছ �হণেযাগয নয়, এবং একজন বযি�, 

যােক আনুগ্য করা হয় আ�াহ র পথিনেদরশনা বয্ী্ অপর িকছুে্, েস একটা �গ্। হয় ্ুিম ্ােক �হণ কর 

এমন খবর-এ যা আ�াহ র খবর-এর িবেরা�ী, অথবা যিদ ্ুিম ্ার আেদশসমূহ েমেন চল যা ্ার (আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার) আেদশসমূেহর িবেরা�ী, েস একটা �গ্। এই কারেণই, েয বযি�িেক ঈমানদারেদর িবচারক 

িহেসেব েনওয়া হয়, এবং ্ার আ�াহ র আইনসমূহ বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন/িবচার করােক আ�াহ র িক্ােব 

�গ্ বলা হেয়েছ।” 133

(১৩২) 

ইমাম ইবন ্াইিময়যাহ -এর �ারা ‘আমাল এবং িনয়যাহ-এর বযাখযা 
ইমাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا িনে�া� িবে�ষণি কেরেছন, 

“আহমাদ ইবন হানবাল-এর মাযহাব অনুসাের, ্ােদর ে�ে� িক হেব যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল, যিদ 

্ারা ইমােমর সােথ এির জনয যু� কের, ্ারা িক কুফার এমনিক যিদ ্ারা  ীকার কের েয ্ােদর ্া (যাকাহ  

েদওয়া) করা উিচৎ? ি্িন এ বযাপাের দ’ুি মত বেলেছন। একি সমেয় ি্িন বেলেছন েয, ্ারা িছল কুফার, 

এবং আেরকি সমেয় ি্িন বেলেছন, ্ারা ্া িছল না। 

এর ম�বয হল েয, সাহাবাগণ সবরস�্িােব �হণ কেরেছন এবং ্ােদর পরব্ত ইমামগণও েয, এরপ েলােকরা 
যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়েছ, ্ােদর িবরে� যু� করে্ হেব, এমনিক যিদও ্ারা পাঁচ ওয়া� সলাহ 

আদায় কের এবং রমাদান মােস িসয়াম পালন কের। এ �রেনর েলাকেদর ্ােদর ‘আমােলর জনয েকান �হণেযাগয 

বযাখযা েনই। এই কারেণই ্ােদরেক মুর্াদ বলা হেয়িছল এবং ্ােদর িবরে� যু� করা হেয়িছল, কারণ ্ারা 
যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল এমনিক যিদও ্ারা  ীকার কের েয ্ােদর যাকাহ েদওয়া উিচৎ, েযেহ্ু আ�াহ  

আেদশ কেরেছন।” 134F

(১৩৩) 

“আর ইসলাম ও ইসলােমর শারী‘য়াহ পির্যাগ কের েফলার বযাপাের েমা�লরা এবং ্ােদর ম্েদর অব�ান 

্ােদর চাইে্ অেনক েবশী খারাপ যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল, খাওয়ািরজরা এবং ্া’ইফ-এর 

অি�বাসীরা যারা িরবা-েক হারাম করা ব� কের িদেয়িছল। 

আর েয কােরাও-ই সে�হ রেয়েছ এই �রেনর েমা�লেদর সােথ যু� করার বযাপাের, েস ইসলাম স�েকর  সবচাইে্ 

অ� বযি�েদর মে�য অনয্ম। 
135F

(১৩৪) আর েযখােনই ্ুিম ্ােদরেক (েমা�লেদরেক) েদখে্ পাও, ে্ামার ্ােদরেক 

                                                                                                                                                                                           
(১৩১) মাজমু’ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ১৯১ 

(১৩২) মাজমু’ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ২০১ 

(১৩৩) মাজমু’ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫১৮ 

(১৩৪) ল�য করন েয, ্াি� উদ-�ীন আহমাদ ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا এরপ বেলন িন েয, ‘েয কারও-ই সে�হ রেয়েছ এই �রেনর 

েমা�লেদর সােথ যু� করার বযাপাের, েস একজন কািফর।’ এটা িক এই কারেণ েয, আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর মানুেষরা, 

যখন ্ারা বা�ব্া েদেখন, ্ারা অনযানয েলােকরা যারা ্ােদর ম্ িচ�া কের না, ্ােদর েদাষী/অিিযু� কেরন না। শাইখ رحمه هللا-

এর সমেয় অেনক ‘উলামা িছল, যারা েমা�লেদর (্া্ার) িবরে� িজহাদেক ৈব� মেন করে্ন না, ্বুও শাইখ উল-ইসলাম رحمه هللا 
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হ্যা করা উিচৎ। এমনিক যিদও ্ােদর মে�য এমন েলােকরাও থােক যারা যু� করে্ চায় না, মুসিলমেদর 

ঐকম্য অনুসাের। েযমন, বাদর-এর যুে� রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর চাচা, যখন ি্িন বেলিছেলন, ‘আিম ্ােদর সােথ যাবার 

জনয বল�েয়াগকৃ্ হেয়িছলাম’। এরপর রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলিছেলন, 

‘আপনার বািহযক অব�া অনুসাের আপিন আমােদর িবরে� এবং আপনার িনয়যাহ  আপিন ও আ�াহ র মােঝ 

অবি�্।’ ” 136F

(১৩৫) 

“আমরা জািন না েয কােক্বল�েয়াগ্করা্হেয়েছ্আর্কােক্নয়, আমরা ্ােদর মােঝ পাথরকয করে্ পাির 

না। আমরা যিদ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আেদশ অনুসাের ্ােদর িবরে� য�ু কির, ্াহেল্আমরা্্ারঁ্
কাছ েথেক আজার (পুর�ার) পােবা, আর যিদ আমরা এরপর েকান িুল কির,্্াহেল্ি্িন্আমােদর উপর 

িারী েবাঝা চািপেয় িদেবন । আর ্ারা (যােদরেক হ্যা করা হেয়েছ) ্ােদর িনয়যাহ  অনুসাের পুনরিত্ হেব। 

যােদরেক আ�াহ র শ�েদর সােথ িমেল ঈমানদার িবরে� যুে� যাবার জনয বল�েয়াগ করা হেয়িছল, ্ারা 
িবচার িদবেস ্ােদর িনয়যাহ  অনুসাের আসেব। যিদ আ�াহর �ীনেক িবজয়ী করে্ িগেয় ্ােদর হ্যা 
করা হয়, ্াহেল ্ােদর িনহ্ হওয়া আর ঐ মুসিলেমর িনহ্ হওয়ার মযরাদা মে�য েকান অংেশ 
কম হেব না, িযিন আ�াহর শারীয়াহ-এর জনয যু� করে্ িগেয় িনহ্ হেয়েছন।” 137F

(১৩৬) 

“এটা �ীন হে্ অবশয�াবীরেপ জানা যায়, এবং মুসিলমেদর ঐকম্য অনুসাের েয, এরপ েগা�ীর িবরে� যু� 

করা, যারা ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর একি শারী‘য়াহ ব� কের েদয় যা �কাশয এবং েকউ এর বযাপাের েকান 

িবেরা� কের না।” 138F

(১৩৭) 

“মুর্াদরা, ্ােদরেক অবশযই হ্যা করে্ হেব, য্�ণ পযর� না ্ারা ্া েথেক িফের যায় যা ্ােদরেক মুর্াদ 

কেরেছ এবং ্ােদর ম�য েথেক েয-ই লড়াই কের, ্ােক হ্যা করা উিচ্ 139F

(১৩৮)। এমনিক অি�কাংেশর (জামহর) 

                                                                                                                                                                                           
্ােদরেক কািফর বেল ডােকন িন। এটা ��্ আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর আদব/প�া েয, যখন ্ুিম কােরাও সােথ িি�মত 

েপাষণ কর, এমনিক যিদও ্ুিম সিক, ্ুিম যেথািচ্ আদব/আচরণ র�া কের চল। শাইখ-এর এই উি� ্াকফীরী-েদর অ�ের 

ছুিরকাঘা্ হােন, যারা েয েকউ ্ােদর সােথ িি�মত েপাষণ কের ্ােদরেক কািফর েলেবল লািগেয় েদয়, আর খাওয়ািরজেদর 

সদসযরাও, যারা েয েকউ ্ােদর সােথ িি�মত েপাষণ কের, ্ােদরেক কািফর িহেসেব হ্যা কের। 

(১৩৫) �াগ�, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫৪৬ 

(১৩৬) �াগ�, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫৪৭ 

(১৩৭) �াগ�, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫৫৬ 

(১৩৮) একজন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলােক িক বলে্ পাের যখন েস এই শ�াবিল পেড় এবং েস মুজািহ�ীনেদর কথা �রণ কের যারা সারা 
পৃিথবী জেুড় শারী‘য়াহ-এর জনয যু� করেছ? আমােদর মে�য েকউ িকিােব ্ােদর অিিযু�/েদাষী কের, অথচ ্ারা ইসলােমর জনয কাজ 

করেছ? 
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ম্ানুসাের ্ােদর ম�য েথেক যারা লড়াই কের না, ্ােদরেকও হ্যা করে্ হেব, েযমনঃ বৃ� েলাক, অ�েলাক, 

খুবই দবূরল েলাক, ্ােদর মিহলারা ই্যািদ।” 140

(১৩৯) 

 ‘ইমাদ উদ-�ীন ইবন কাসীর رحمه هللا শাসন/িবচার স�েকর  িনে�া� বণরনা কেরেছন, 

“এবং ি্িন (আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা) ্ােক বাি্ল েঘাষণা কেরেছন, েয সবরজনীন আইেনর িবচার পির্যাগ 

কের, যা �ি্ি িাল কােজর উপর �ি্ি�্ এবং সকল �কার খারাপ কাজেক িনেষ� কের। আর এটাই �কৃ্ 

নযায়িবচার যার সােথ, িনছক িকছু আইিডয়া, স�ূনর আকাং�া ও দনূতি্ যা মানুষ আ�াহ র শারী‘য়াহ-এর েকান 

�ি্ি�্ দলীল বয্ী্ ৈ্রী কের, ্ার েকান ্ুলনা হয় না। িক েযমন জািহিলয়যাহ -এর েলােকরা ্ােদর পথ�� 

আইিডয়া ও অ� িচ�া-িাবনা েথেক িবচার কেরেছ, যা এেসেছ ্ােদর নবয আিব�ার, িবিি� আইিডয়ার িম�ন 

এবং স�ূনর আকাং�া েথেক, ্া্াররাও ্ােদর রাজা েচি�স খান েথেক েনওয়া রাজকীয় রাজনীি্ �ারা িবচার 

কেরেছ, েয (েচি�স খান) ্ােদর জনয একি সমিস্ বই ৈ্রী কেরিছল, যা িবিি� শারী‘য়াহ েযমনঃ ইহূদী�মর, 

�ী�ান�মর, ইসলাম এবং অনযানয �েমরর িবচারিব�ােনর িম�েন ৈ্রী হেয়িছল। 

আর এর মে�য িবিি� �রেনর িবচারিব�ান রেয়েছ যা িনছক ্ার ডাহা িচ�া-িাবনা এবং আকাং�া েথেক েনওয়া 

হেয়েছ। এরপর এি ্ার েছেলেদর জনয একি অনুসরণীয় আইেন পিরণ্ হয়, আর ্ারা এিেক আ�াহ র িক্াব 

এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�াহ -এর উপের �া�ানয েদয়। 

সু্রাং, েয েকউ এরপ কের, ্েব েস একজন কািফের পিরণ্ হেয়েছ, এবং ্ার িবরে� যু� করা বা�য্ামূলক, 

য্�ণ পযর� না েস আ�াহ  এবং ্ার রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ণী্ আইনসমূেহ িফের আেস। সু্রাং, ি্িন (আ�াহ  
সুবহানাহ্্া‘য়ালা) বয্ী্ আর কােরাও েকান বযাপাের িবচার বা আইন�ণয়ন করা উিচ্ নয়, েহাক ্া েছাট 

অথবা বড়।” 141F

(১৪০)
142F

(১৪১) 

ইবন কাসীর رحمه هللا অপর জায়গায় বেলেছন, 

“েয েকউ মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ পির্যাগ কের, এবং অ্ীে্র একি শারী‘য়াহ-এর �ারা শািস্ হয় 

(্াওরাহ , ইনজীল), মুসিলমেদর ঐকম্য অনুসাের েস একজন কািফর। ্ােদর বযাপাের িক হেব যারা েকান রিহ্ 

শারী‘য়াহ-এর �ারা শািস্ হয় না, বরং আল-ইয়াসা, এবং েস এটােক মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ-এর উপর �া�ানয 

                                                           
(১৩৯) মাজমু’ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৪১৪ 

(১৪০) ইবন কাসীর رحمه هللا-এর এই িবচারি �কৃ্পে� ্ার সূরাহ আল-মাইদাহ -এর আয়া্ঃ ৫০-এর বযাখযার পর এেসেছ। েয কারেণ 

ি্িন িক আয়া্ঃ ৪০-৪৪-এর পরপরই এর উে�খ কেরন িন, ্া হল, শাইখ শ�ুমা� একজন কেমমর (ম�বযকারী)-ই নন, বরং ি্িন 

একজন ইসলািমক জিুর� (আইনিবদ)-ও। আর জিুর�েদর প�ি্ হল, েসই িবষেয়র সকল আয়া্সমূহ ও হাদীসসমূহেক স�িকর ্ করা, 

এবং েসই সােথ েসই বযাপাের সাহাবাগণ-এর উি�সমূহেক েপশ করা। আর এরপর, ি্িন ্ার উপসংহার েপশ করেবন, যা ি্িন সূরাহ 

আল-মাইদাহ -এর আয়া্ঃ ৫০-এর পর কেরেছন। 

(১৪১) ্াফসীর ইবন কাসীর, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ৬৭ 
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েদয়? িনি�্িােব, েয েকউ এরপ কের, েস মুসিলমেদর ঐকম্য অনুসাের, সবরস�্িােব একজন কািফের 

পিরণ্ হয়। 143

(১৪২) আ�াহ  বেলন, 

 

‘্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ-এর িব�ান  কামনা  কের? েক  উতম  আ�াহ র চাইে্  িব�ান  �দােন  দগৃ  

িব�াসী েলাকেদর  জনয?’-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫০ 

 

‘্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় , 

্ারপর ্ারা  িনেজ েদর মেন  েকানরপ  ি��া -সংেকাচ  েবা�  কের না  আপনার িস�াে�র বযাপা ের  এবং 

সবরা�করেণ  ্া  েম েন  েনয় /আাসমপরণ  কের।’         -সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫ 

আ�াহ  এই িবষেয় স্য কথা বেলেছন।” 144

(১৪৩) 

শাইখ উল-ইসলাম বাদর উদ-�ীন আল-‘আয়নী رحمه هللا, মহান হানাফী ‘আিলম, আমােদরেক এই িবষয়ি েথেক 

িশ�া �হেনর জনয উপেদশ িদেয়েছন, 

“েয েকউ ইসলােমর েযেকান একি ফারদ িবষয় ব� করা বা কােরাও অি�কার/হা�্ ব� করার বযাপাের িনেজেক 

র�া/সমথরন করার জনয যু� কের, ্ার িবরে� যু� করে্ হেব এবং হ্যা করে্ হেব। েস যিদ িনেজেক 

র�া/সমথরন কের এবং ইসলােমর েযেকান একি ফারদ িবষয় ব� করা বা কােরাও অি�কার/হা�্ ব� করার 

বযাপাের পীড়াপীিড়/েজার কের, ্ার র� িকছুই নয় (হালাল) ।” 145F

(১৪৪) 

আল ‘আ�ামাহ আবূ বা�র আহমাদ ইবন ‘আলী আর -রািয আল-জাসসাস رحمه هللا 
146F

(১৪৫) আমােদর একি 

েকৗ্ুহেলা�ীপক ্থয িদেয়েছন, 

                                                           
(১৪২) েকান মুসিলেমর এই ঐকমে্যর সােথ িি�মত েপাষণ করা উিচৎ নয়, ব র্ মান িদেনর সালািফয়যাহ  (‘সালাফীগণ’) ও সুিফয়যাহ  

(‘সুফীগণ’) বয্ী্, যােদর িনেজেদর জনয ে�শাল ইসলাম রেয়েছ। 

(১৪৩) আল িবদায়াহ  ওয়ান -িনহায়াহ , িিলউমঃ ১৩, পৃ�াঃ ১১৯ 

(১৪৪) ইমাম আল-‘আয়নী, ‘উমদা্ উল-�ির ফী শারিহ সাহীহ  আল বুখারী, ‘অ ীকৃি্, �্যাখযান-েক অিিযু�/বাি্ল করা একি ফার
দ’-অ�যােয়র িিলউমঃ ২৪, পৃ�াঃ ৮১ 

(১৪৫) িহজরী ৩০৫-৩৭০ সন/৯১৭-৯৮১ �ী�া�। ি্িন একজন মহান হানাফী ’আিলম এবং ্ার সুফলসমূেহর জনয ি্িন এই উ�াহ -এ 

পিরিচ্ এবং েসই সােথ শারী‘য়াহ-এ হারাম িজিনস স�িকর ্ সু�� উি�সমূেহর জনয ি্িন পিরিচ্। আজেকর েসই িবশাল হানািফয়যাহ 

(হানাফীগণ) েকাথায় যােদর এইসব শয়্ািন/খারাবী �ি্েরা� করার কথা? েকন িবষয়ি এরপ েয, শ�ুমা� আহমাদ শািকর আল 

হানাফী এবং আেরাও অ� কেয়কজনই দাঁিড়েয়েছন, েযখােন উ�াহ -এর ২/৩-িাগই হানাফী? 
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“রসূল নাজরান-এর িক্াবী েলাকেদর উে�শয কের বেলেছন, ‘হয় ে্ামরা স�ূনররেপ িরবা ্যাগ কর, এি িদেয় 

সমেঝা্া করা ব� কর, অথবা আ�াহ  ও ্ার রসূেলর েথেক আমরা ে্ামােদর িবরে� একি আে�াশপূণর যুে� 

িল� হব।’ ি্িন িক্াবী েলাকেদর �ারা িরবা-এর বযবহার হারাম কেরেছন, েযমন ি্িন মুসিলমেদরেকও এর 

েথেক হারাম কেরেছন।” 147

(১৪৬) 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا বেলেছন, 

“এটা �ীন ইসলােমর ঐকম্য এবং মুসিলমেদর হে্ জানা যায় েয, েয েকউ শারী‘য়াহ বয্ী্ অনয েকান িকছুর 

অনুসরণ হে্ েদয়, েস একজন কািফর। আর ্ার কুর-ি ্ার নযায় েয িক্ােবর িকছু অংেশ িব�াস কের, এবং 

িক্ােবর অপর িকছু অংেশ িব�াস কের না।” 148F

(১৪৭) 

এটা িক ্া-ই, যা আমােদর আ�ুিনক িদেনর শাসেকরা করেছ। সু্রাং, েক আেছ, েয িব�াসীেদরেক ্ােদর 

িবরে� আ�াহ র ওয়াে�/জনয যু� করা েথেক থামােনার েচ�া করেব? 

শাইখ رحمه هللا আমােদরেক অপর জায়গায় আেদশ কেরেছন, 

“েয েকউ িবদ‘আহ  অথবা পথ��্ার িদেক ডাকেছ এবং ্ার শয়্ািন ্্�ণ পযর� ব� হেব না য্�ণ পযর� না 
্ােক হ্যা করা হয়, ্েব ্ােক হ্যা করে্ হেব, এমনিক যিদও েস িান কের েয, েস ্াওবাহ কেরেছ এবং েস 

কািফর নয়। এটা িশ‘আহ -েদর েন্ােদর নযায়, যারা মানষুেদর পথ�� কের এবং এিােব, মুসিলমরা গইলান আল-

�দারী, আল-জা‘আদ ইবন িদরিহম এবং ্ােদর ম্েদরেক হ্যা কেরেছ।” 149F

(১৪৮)
150F

(১৪৯) 

“জানা এবং �� ইসলািমক আইন েথেক, েযেকান েগা�ী বা দল, যা শারী‘য়াহ-এর একি আেদশ েথেকও িবর্ 

থােক, ্ােদর সােথ যু� করা, হালাল এবং এমনিক বা�য্ামূলক।” 151F

(১৫০) 

“েয েকউ নবীগেণর শারী‘য়াহ পিরবি র্ ্ কেরেছ এবং ্ার িনজ  শারী‘য়াহ বািনেয়েছ, ্ার শারী‘য়াহ বাি্ল। 

এসকল েলাকেদর অনুসরণ করা হারাম, েযমন আ�াহ  বেলেছন, 

                                                           
(১৪৬) আহকাম উল-�ুরআন, িিলউমঃ ০৪, পৃ�াঃ ৮৯। েস সকল সুিদ কাযর�ম ও অনযানয শয়্ািন/খারাবী-এর বযাপাের িক হেব যা 
আজেক মা�াহ এবং মাদীনাহ-এ রেয়েছ? আজেক রসূল এই সব শয়্ািন/খারািব স�েকর  িক করে্ন? 

(১৪৭) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৫২৪ 

(১৪৮) উি�িখ্ এই দইু চির� ্ােদর িনজ  আে�ালন ৈ্রী কেরিছেলন, আল �দারী �ি্�া কেরিছেলন আল-�দািরয়যাহ  আে�ালন, যারা 
ইসলােমর �দর এর শি�েক অ ীকার কের, এবং িদরিহম আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার নামসমূহ এবং গণাবিল অ ীকার কেরিছল, 

নামসমূহ িনেয় ফাসাদ ও িবকৃি্ কেরিছল। 

(১৪৯) �াগ�, পৃ�াঃ ৫২৮ 

(১৫০) �াগ�, পৃ�াঃ ৫৫৬ 
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‘্ােদর িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংশা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।’-সরূা  আশ -শরূাঃ ২১ 

এই কারেণ ইহূদী এবং �ী�ানরা কািফের পিরণ্ হেয়িছল। ্ারা শ� কের ্ােদর পিরবি র্ ্ শারী‘য়াহ আঁকেড় 

�েরিছল...আর এটা হল েসই শারী‘য়াহ যা সৃি�র সকেলর অনুসরণ করে্ হেব। আর কােরাও-ই এর পিরি�র 

বািহের যাবার অি�কার েনই। আর এটা হল েসই শারী‘য়াহ যার সমথরেনর জনয মুজািহ�ীনরা যু� কের এবং 
মুসিলমেদর ্রবারীসমূহ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িক্াব এবং মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর সু�াহ  �ি্ি�্ হে্ সাহাযয 
কেরিছল, েযমন জািবর ইবন ‘আ�ু�াহ (রিদঃ) বেলেছন, 

 

‘আ�াহ র রসলূ আমােদরেক ملسو هيلع هللا ىلص   আেদশ  কেরেছন  এটা  িদেয়  আঘা্ করে্  (এবং ি্িন  ্ার 

্রবারীর িদেক  িনেদর শ  করেলন) েয  েকউ  েসটার বািহের চেল  যায়  (এবং ি্িন  �ু রআন-এর িদেক  

িনেদর শ  করেলন) ।’ ” 152F

(১৫১)
153F

(১৫২) 

“েয িবদ‘ঈ বযি� মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ ও ্ার সু�াহ -এর িকছু অংশ েথেক েবিড়েয় যায়, এরপর েস 

মুসিলমেদর হ্যা কের এবং ্ােদর স�দ/স�িত বােজয়া� কের, ্েব ফািস� বযি�র অেপ�া ্ার িবরে� যু� 

করার গর� েবশী, এমনিক যিদও েস মেন কের েয, �ীেনর মে�য এি করা হালাল।” 154F

(১৫৩) 

“েয েকান দল, যা ইসলােমর ��্্�্ীয়মান শারী‘য়াহ-এর একি আেদশ-এর অনুসরণ েথেকও িবর্ হয়, ্ার 

িবরে� যু� করা উিচৎ, য্�ণ পযর� না ্ারা শারী‘য়াহ-এর সােথ শৃংখলাব�/িনয়মানুবি র্  হেয় যায়, এমনিক 

যিদও ্ারা দ’ুি শাহাদাহ েঘাষণা েদয় এবং শারী‘য়াহ-এর িকছু অংেশর অনুশীলন/পালন কের।” 155F

(১৫৪) 

 

                                                           
(১৫১) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৬৫ 

(১৫২) এটা একটা �মাণ েয, আজেক যিদ শাইখ আমােদর মােঝ থাকে্ন, ্েব আমরা জািন েয, কােদর ি্িন িবদ‘ঈ, মুজািহদ এবং �্ারক 

বলে্ন। ্ার শ�াবিল এরপ, েযন ি্িন এই মুহূে র্  কথাগেলা বলেছন। 

(১৫৩) �াগ�, িিলউমঃ ২৮, পৃ�াঃ ৪৭১ 

(১৫৪) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ২৮ 
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এই বযাপাের পবূরব্� ও ব র্ মান ’আিলমগণ  িক বেলেছন? 

আল ‘আ�ামাহ আল-মুফাস িসর, মুহা�াদ আল-আিমন আশ -শানি�ি্ رحمه هللا 
156F

(১৫৫) আমােদরেক শারী‘য়াহ-এর 

গরে�র কথা �রণ কিরেয় িদেয়েছন, 

“পূেবর উে�খকৃ্ আমােদর এসকল পির�ার উ�ৃি্সমূেহর �ারা এটা পির�ার হেয় পেড় েয, যারা অিিশ�/জঘনয 
মানবরিচ্ আইনসমূেহর অনুসরণ কের, যা শাই্ন ্ার িম� ও সমথরনকারীেদর মুখ/িজহবা �ারা �ণয়ন কের, 

যা আ�াহ  ্ার রসূেলর মুখ/িজহবা �ারা যা �ণয়ন কেরেছন ্ার িবেরা�ী, ্ােদর কুর এবং িশরক-এর বযাপাের 

েকান সে�হ েনই, েস বয্ী্, আ�াহ  যােক ্ার পির�ার দিৃ� েথেক বি�্ কেরেছন এবং ্ােক ্ােদর (যারা 

মানবরিচ্ িব�ান অনুসাের চেল) নযায় ্ার ওহী স�েকর  অ� কের িদেয়েছন।” 157F

(১৫৬) 

 

“িন�য়ই  এই  �ু রআন  েসই  পেথর স�ান  েদয়  যা  সবরা ি�ক  সরল  এবং ঐসব ম ু’িমনেদর যারা  সিলহ  

‘আমাল  কের ্ােদরেক  সুসংবাদ  েদয়  েয , ্ােদর  জনয  রেয়েছ  মহা  পরু�ার”-সরূা  আল -ইসরা /বানী  
ইসরঈলঃ ০৯ 

                                                           
(১৫৫) শাইখ আশ -শানি�ি্ رحمه هللا (মৃ্ুয িহজরী ১৩৯৩ সন/১৯৭৩ �ী�া�) মাউিরটািনয়ার একি বহল পিরিচ্ ’আিলম পিরবাের 

জ��হন কেরন, িযিন ইসলািমক ইি্হােস সব সময় একি স�ািন্ অব�ােন িছেলন। ্ারা ্ােদর নাম শানি�ি্ িনেয়েছ ্ােদর 

শানি�ি্ এলাকার নামানুসাের, যা ্ারা বহ বছর পূেবর িজহােদর মা�যেম জয়লাি কেরিছল এবং এিেক একি ইসলািমক ে�ইট-এ 

পিরণ্ কেরিছল। মুহা�াদ আল আিমন ১৯৪৯ সােল মাদীনাহ-এ আেসন এবং েসই একই বছের মাদীনাহ-এর নবিনিমর্ ইউিনিািসরি-এর 

��ান িশ�ক হেয়িছেলন। 

ি্িন ১৯৭৩ সােল মৃ্ুযবরণ কেরন, িক� পিরিচ্ িছেলন ্ার ��বাদী ম�বযসমূহ, শি�শালী �� িবি�নীি্ এবং ্ার শারী‘য়াহ 

িবষয়ািদে্ গর� �েয়ােগর জনয। ি্িন অেনেকর �ারা ইসলােমর একজন অনয্ম মহান ’আিলম িহেসেব পিরগিণ্ হন। মুহা�াদ 

মুখ্ার رحمه هللا এবং পিরবােরর অনযানয সদসযগণ যারা শানি�ি্ েগাে�র অ�িুর �, ্ারা আজ ্ােদর িবি�নীি্সমূহ এবং িশরক-এর 

িবেরা�ী িবি�নীি্সমূেহর জনয ‘আরব উপ�ীপসমূেহর েজল-এ িদন কাটাে�ন। মুহা�াদ আল িখদর رحمه هللا এই শ্া�ীর (বইি ১৯৯৯ 

সােল স�ািদ্ হেয়িছল) একজন অনয্ম মহান ’আিলম। 

েয কারেণ আমরা এ সকল ’আিলমেদর স�েকর  এ্  কা েদই ্া হল, আজ অেনেকই এই মতি চািলেয় িদে্ চাে� েয, েকান ‘�কৃ্’ 

’আিলম ্ােদর �ি্ি�্ শাসকেদর িবরে� কথা বলেছন না বা কখেনাও বেলন িন। েসই সােথ ্ারা এরপ েঘাষণা/দািব-ও জানাে�ন েয, 

‘ইলম/�ােনর অি�কারী ’আিলমগণ েকউ-ই শাসন/িবচার-এর ে�ে� কুর এবং িশরক-এর কথা বলেছন না, কারণ এর েকান অি�� েনই 

বা এি একি ন্ুন িবষয়। িক� যা আমরা এ সকল ‘ইলম/�ােনর    ‘ছা�’-েদর এবং ্ােদর ‘শাইখ’-েদর েদখাে্ চাই ্া হল, এি 

বা�ব্া েথেক অেনক দেূর। এটা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার প� েথেক একি রহম্ েয এই ’আিলম, যিদও আজেকর গিান্রেমম 

’আিলমরা ্ার সমসামিয়ক িছল, ি্িন ্ােদরেক ্ার ‘ইলম/�ান িশ�াদােনর অনুমি্ েদন িন, কারণ ্ারা িছল গিান্রেমম 

�ি্�ােনর অংশ। এই গিানরেমম ’আিলমরা হল আজেকর শাইখ ইবন বায, শাইখ মুহা�াদ ইবন সিলহ  আল উসাইিমন, এবং রািব‘আ 

আল-মাদখািল। 

(১৫৬) আদওয়া’ উল-বাইয়ান, িিলউমঃ ০৪, পৃ�াঃ ৯০-৯২ 
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এই আয়া্ অনুসাের �ুরআন সেবরাতম মানুষেদর জনয িহদায়া্। এিােব, েয েকউ মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ 

বয্ী্ অপর েকান শারী‘য়াহ এর অনুসরণ কের, এটা খাঁি এবং পির�ার কুর এবং ্ারা সবচাইে্ জঘনয 

মানুষ। আর এটা হল েসই কুর যা একজনেক ইসলােমর পিরি�র বিহিুর � কের। 

শাইখ উল-ইসলাম মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব رحمه هللا 
158F

(১৫৭) এই িবষেয় বেলেছন, 

“ি�্ীয় �কােরর �গ্ 159F

(১৫৮) হল েসই অ্যাচারী িবচারক, েয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবচাের পিরব র্ ন 

কের। এর দলীল হল আ�াহ  ্া‘য়ালার উি�, 

 
‘আপিন  িক  ্ােদর েদেখনিন  যারা  দািব কের েয , আপনার �ি্  যা  নািযল  হেয়েছ  এবং আপনার পেূবর 
যা  নািযল  হেয়েছ , ্াে্  ্ারা  িব�াসী? অথচ  ্ারা  িবচার�াথ ত  হে্  চায়  �গ্-এর কােছ , যিদও  

্ােদর বলা  হেয়েছ  ্া  �্যাখ যান /অ ীকার করে্। আর শাই্ন  ্ােদর  পথ�� কের বহ দেূর িনেয়  

েযে্  চায়।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৬০ 

্ৃ্ীয় �কােরর �গ্ 160F

(১৫৯) হল, েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয িকছু িদেয় িবচার কের। আর এর 

দলীল হল েসই মহামযরাদাবান-এর শ�সমূহ, 

                                                           
(১৫৭) িহজরী ১১১৫-১২০৬ সন/১৭০৩-১৭৯২ �ী�া�। এই িবখযা্ ’আিলম িছেলন হানবালী মাজহাব-এর একি অমূলয স�দ। ি্িন 

জ��হন কেরিছেলন এবং বড় হেয়িছেলন (‘আরব) উপ�ীপসমূেহ এবং ি্িন এেসেছন একি মহান হানবালী ’আিলমেদর পিরবার হে্। 

্ার সমেয় উপ�ীপসমূহ কবরপূজা িদেয় িের িগেয়িছল এবং েসখানকার েলাকজন আ�াহর্ সুবহানাহ ্া‘আলার উপাসনা ও রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-

এর অনুসরণ এর বদেল ্ােদর শাইখেদর উপাসনা ও অনুসরণ কর্। ি্িন মানুষেক ইসলােম িফিরেয় আনার জনয একি অিব�া� 

অিিযান শর কেরিছেলন, যা ৫১ বছর পযর� �ায়ী িছল। এ সবিকছুর উপর, ি্িন ি�িশ এবং উপ�ীপসমূেহর অনযানয যারা শারী‘য়াহ-

�ারা িবচার করে্ চাই্ না, ্ােদর িবরে� িজহাদ কেরিছেলন। জাহিময়যাহ, মু’্ািযলা, আশাআ’িরয়া এবং অনযানযেদর িবদ‘আহ -এর 

িবরে� যু� কের ি্িন ্ার জীবেনর উে�খেযাগয সময় পাড় কেরেছন। ্ার বংশ�রগণ ্ার পরব্তে্ একই ঐি্হয বহন কেরেছন, 

এবং মুহা�াদ ইবন ইবরহীম, ‘আ�ুর-রহমান ইবন হাসান, মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল-লাি্ফ, সুলাইমান ইবন ‘আ�ু�াহ (রিহমাহমু�াহ) এবং 

আেরাও অেনক লীিডং  (��ান) ’আিলমগণ এরই অ�িুর �। 

(১৫৮) �গ্ হল একটা বাি্ল/িমথযা আইন�ণয়নকারী এবং এি এেসেছ মূল ‘�িগয়ান’ েথেক, যার মােন হল, “যেথািচ্ পিরি�সমহূ 

অি্�ম করা”। ৩ �কার �গ্ িসে�ম রেয়েছ, 

১. আইন�ণয়ন বযব�ায় �গ্ 

২. ‘ইবাদা্ –এর্ে�ে� �গ্ 

৩. আনুগে্যর্ে�ে� �গ্ 

দয়া কের আদ -দারার আস -সুি�য়যাহ , িিলউমঃ ১০, পৃ�াঃ ৫০২-৫২৪ েদখুন। 

(১৫৯) যিদও �গ্-এর ৩ �রেনর রেয়েছ, এর েন্ৃ��ােন ৫ �রেনর রেয়েছ, যা এিেক আেদশ কের, েযমন ইবন �িয়যম رحمه هللا বেলেছন, 
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‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।’-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪” 161

(১৬০) 

শাইখ উল-ইসলাম আল ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ইবন ‘আলী আশ -শাওকানী رحمه هللا 
162F

(১৬১), যাইদী ’আিলম আইন�ণয়ন-

এর ে�ে� িশরক-এর বযাপাের িনে�া� উপসংহার কেরেছন, 

 

“্ােদর  িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংশা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।”-সরূা  আশ-শরূাঃ ২১ 

                                                                                                                                                                                           

১. শাই্ন 

২. যার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং েস এি িনেয় স��। 

৩. েয অপরেক ্ার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করে্ আহবান কের বা ডােক। 

৪. েয গইব/অদশৃয-এর �ান দাবী কের। 

৫. েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয িকছু িদেয় শাসন/িবচার কের। 

দয়া কের মাদািরজ আস -সািলকীন েদখুন। 

মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব رحمه هللا ৫ ি ে�ণীে্ িাগ কেরেছন, িক� ৫ম িাগিে্ পাথরকয রেয়েছ, 

১. শাই্ন 

২. েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন/িবচার কের। 

৩. েয আ�াহর্ পাশাপািশ গইব/অদেৃশযর �ােনর দাবী কের। 

৪. যার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং েস এি িনেয় স�� থােক। 

৫. েসই অ্যাচারী িবচারক, েয আ�াহর্ িবচাের পিরব র্ ন কের। 

দয়া কের আদ-দারার আস-সুি�য়যাহ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১০৯-১১০ েদখুন। 

(১৬০) আদ -দারার আস -সুি�য়যাহ  ফীল আজওয়াবা্ উন -নাজিদয়যাহ , িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১০৯-১১০ 

(১৬১) িহজরী ১১৭৩-১২৫০ সন/১৭৬০-১৮৩৪ �ী�া�। এই মহান ‘আিলম মূল্ ইেয়েমন েথেক এেসেছন এবং এই উ�াহ -এ স�ািন্। 

ি্িন যাইিদয়যাহ স�দায়-এর অংশ িছেলন, যা একমা� িশ‘আহ  স�দায় যা আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ -এর অ�িুর �। ি্িন 

িছেলন এর মূল ��াবক। ি্িন ইসলােমর জনয জীবন পাড় কেরেছন এবং সবসময় আ�াহর্ নািযলকৃ্ িবষয়ািদর হা�্ পূরেণর সবরাাক 

েচ�ায় িনমিি্ থাকে্ন। ি্িন হা�্প�ী মহান ইমামেদর মে�য অনয্ম এবং আজ েয সকল ‘উলামাগণ শয়্ািন শাসকেদর আ�� 

করে্ চায় ্ােদর গলার কাঁটা হেয় িবঁে� আেছন। এছাড়াও ি্িন ‘নাইল আল-আ্ওয়ার’ এবং অনযানয কৃি্�পূণর কাজ কেরেছন। 
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“েযখােন দিুনয়া ও আিখরাে্র গঠনিবনযােসর মােঝ মহা�শংিসে্র আইনসমূহ পির�ার হেয় িগেয়েছ, ি্িন এর 

সােথ সােথই েসই বযাপক পাপাচােরর বযাখযা িদেয়েছন যা আগনেক িনকটব্ত কের ্ুেল, এবং এই আয়াে্র 

��েবা�ক িাবি হল ্া স্যািয়্ করার জনয এবং শ�াবিলর মা�যেম য�না ও ি্র�ার �কােশর জনয। 

আর শ�ির (‘িব�ান িদেয়েছ’) সবরনাম শরীকগেলার িদেক িফের যায়, যখন অপর সবরনামি (‘্ােদর জনয’) কু

ফারেদর সােথ স�িকর ্। আর ‘যার অনুমি্ আ�াহ  েদনিন’-এর মােন হল িশরক বা পাপকমর েথেক আ�াহ  যার 

অনুমি্ েদন িন।” 163

(১৬২)(১৬৩) 

শাইখ সালমান ইবন ফাহদ আল ‘আওদাহ (হািফঃ) 165

(১৬৪) এই আেলাচনায় শি�শালী িূিমকা পালন কেরেছন, 

“িকছু পাথরকযসমূহ যা েসটা েথেক পাওয়া যায়, েসগেলা িনেির জাল এবং েচাখ ঝলসােনা উ�ল কুর যার মে�য 
েকান সে�হ েনই, েযমনঃ েরইশিল� (সা�দািয়ক্ায় িব�াসী) ও নযাশনািল� (জা্ীয়্াবােদ িব�াসী) 
রাজ্নি্ক দলসমূহ ও েগা�ীসমূেহর সিাসমূেহ জা্ীয়্াবােদর উেতালন এবং ঈমান-এর ফেল সৃ� �া্ৃ�েবা�েক 

অ ীকার করা। আর েসই সােথ আইন�ণয়ন ও ক্ৃর �-এর অি�কারেক আ�াহ  হে্ মানুেষর িদেক িনেয় যাওয়া।” 

166

(১৬৫) 

আল ‘আ�ামাহ আল-েমারাসেসস মুহা�াদ আল আিমন আশ -শানি�ি্ رحمه هللا এই আয়া্ স�েকর  বেলেছন, 

 

“…যিদ  ে্ামরা  ্ােদর েম েন  চল /আনুগ্য  কর, ্েব ে্ামরাও  ম ুশিরকেদর দলিু� হেয়  যােব।”-

সরূা  আল -আন‘আমঃ ১২১ 

 

                                                           
(১৬২) ফাতহ উল-�াদীর, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৫৩৩ 

(১৬৩) এই ফাতওয়াি পির�ার �মাণ েয, ’আিলমেদর বুঝ হল, েযেকান �কার আইন�ণয়ন হল িশরক। আর যারা এসকল �ণী্ 

আইনসমূহ �হন কের ্ারা মুশিরক। ‘ইবাদাে্র জনয আইন�ণয়ন ও অবা�য্া করার জনয আইন�ণয়ন এর মে�য েকান পাথরকয েনই, 

েযেহ্ু এটা একমা� আ�াহর্ই অি�কার। 

(১৬৪) ি্িন আরব উপ�ীপসমূেহর একজন পিরিচ্ ’আিলম এবং এই উ�াহ -এর একজন নবীন ’আিলম। ি্িন বহ বছর �ের এই উ�াহ -

এর জনয িবপদসে�্ বাজাে�ন এবং মানুষেক শারী‘য়াহ-এর িদেক িফের আসার জনয আহবান করেছন। ১৯৯৫ সােল ি্িন এবং আেরাও 

১৫০০ জন ’আিলমেক শৃংখলামূলক শাি�র বযব�ায় এবং শাসনবযব�ার িবেরা�ী্া করার দােয় ে�ফ্ার করা হেয়িছল। ইবন বায ও 

উসাইিমন-এর নযায় বড় ’আিলমেদর �ারা এসব ’আিলমেদরেক েজলব�ী করা একি িাল কাজ িহেসেব িবেবিচ্ হেয়িছল। শাইখ 

সালমান একজন নবীন ’আিলম এবং আমরা য্দরূ জািন, ি্িন সবসময় সে্যর জনয দাঁিড়েয়েছন। ্ার এবং অনযানয আেরাও অেনেকর 

েযমনঃ শাইখ সাফার ইবন ‘আ�ুর -রহমান আল হাওয়ালী, শাইখ নািসর আল ‘উমার, আ‘ইদ আল �রনী, এবং অনযানযরা, ্ােদর মুি�র 

পর ্ােদর সকেলর িশ�াদান, কযােসটস, বই িলখা ই্যািদর মােঝ অিনিদর�িােব �ি্ব�ক্া সৃি� করা হেয়েছ। 

(১৬৫) িসফা্ উল-গরাবা, পৃ�াঃ ৬৪ 
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“িন�য়ই এি সরাসির সৃি�ক র্ া সুবহানাহ ্া‘য়ালা েথেক একি ফাতওয়া েয, েয েকউ শাই্ন এর �ণী্আইন-

এর অনুসরণ কের যা আর -রহমান-এর �ণী্আইন-এর িবেরা�ী, েস একজন মুশিরক, আ�াহ র সােথ শরীক কের।” 

167

(১৬৬) 

আরব উপ�ীপসমূেহর �া�ন মুুি্, আল ‘আ�ামাহ (�ীিন ম্বােদ সবচাইে্ �ানী ’আিলম), আল-মুহাি�স 

(হাদীেসর ’আিলম), ফাি�হ  (ইসলািমক আইনিবদ), শাইখ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا 
168F

(১৬৭) িনে�া� ম�বয 
কেরেছন, 

“কুর দনুা কুর (একি কুর যার মা�া কম)-কথাি স�েকর  বলে্ েগেল, এটা হয় যখন িবচারক আ�াহ র িদেক 

িবচারকাযর িনেয় যায় না, এই দগৃ িব�াস িনেয়, েয এটা অবা�য্া। েস িব�াস কের েয আ�াহ র িবচার সিক/স্য, 

িক� েস একি বযাপাের এর েথেক িবি�� হয়। িক�, েয েকউ �মাসেয় আইন ৈ্রী করে্ থােক এবং 
অনযানযেদরেক এর �ি্ আাসমপরণ করায়, ্েব এি কুর, যিদও ্ারা বেল থােক, ‘আমরা পাপ কেরিছ এবং 

নািযলকৃ্ আইনই অি�ক সিক।’ এটা ্ারপেরও কুর, যা �ীন েথেক বিহ�ৃ্ কের।” 169F

(১৬৮) 

শাইখ অপর জায়গায় িব�ৃ্ কেরেছন, 

“আর এটা (শারী‘য়াহ �ি্�ািপ্ করার বড় কুর) শারী‘য়াহ-এর �ি্ এর একগঁেয় িবেরা�ী্ায় আেরাও েবশী, 

আেরাও সবরজনীন, আেরাও  ্�, এবং আেরাও ��। আর ্ার িবচােরর বযাপাের একগঁেয়িম ও অহংকার, 

আ�াহ  ও ্ারঁ রসূেলর বযাপাের অসাব�ান হওয়া, শারী‘য়াহ েকাটর সমূেহর সদশৃ িকছু ৈ্রী করা, আেয়াজন করা, 

                                                           
(১৬৬) আদওয়া’ উল বাইয়ান। এই মহান ইমাম বেলেছন েয, যারা �ণী্আইনসমূহ অনুসরণ করেছ, ্ারা মুশিরকন। এটা  য়ংি�য়িােব 

িব�মুা� সে�হ না েরেখ বুিঝেয় েদয় েয, যারা আইন�ণয়ন করেছ ্ারা আেরাও বড় মুশিরকন এবং িশরক-এর মূল উৎস, যা ্ােদর 

অনুসারীেদর পােনর জনয ির�াহ -এর ঝনরা �বািহ্ করেছ। এছাড়া, এর মােন আেরাও দাঁড়ায় েয, এরা হল শাইয়াি্ন, েযমন ্ুিম ্ার 

্াফসীের সিক শ�িই েদখে্ পাও। আমরা অি্মা�ায় িবি�্ ও আ�যরািস্ েয, এ্ �চুর দালীল থাকা সোও এমন অেনেক আেছ 

যারা শাই্েনর জনয যু� করেছ এবং ্ার �ি্র�ায় িনেজেদর িনেয়ািজ্ করেছ। িবেশষিােব, যিদ ্ারা এরপরও এই িশেরানােম িফের 

আসে্ চায় েয, ্ারা হল সালাফেদর সিকপথ�া� অনুসারী। িনি�্িােব, এটা শ�ুমা� উ�াদ েলাকেদরই উি� হে্ পাের। 

(১৬৭) ি্িন একজন মহান ’আিলম (িহজরী ১৩১১-১৩৮৯ সন/১৮৯১-১৯৬৯ �ী�া�) িছেলন। ি্িন সবরাি�ক পিরিচ্ ্ার �রণীয় 

কাজ আল-ফা্াওয়া-এর জনয। 

শাইখ সবিকছুর উপর কথা বেলেছন, �াগস েথেক শর কের িকিােব মুর্াদেক হ্যা করে্ হেব, যারা শারী‘য়াহ-েক �ি্�ািপ্ কের 

্ােদর শাি� এবং অনযানয সবিকছু। ি্িন অনয্ম িজহােদর ’আিলম িযিন এর আহবান কেরেছন এবং এর জনয লিি্ িছেলন না। ্ার 

অনয্ম ছা� ‘আ�ু�াহ ইবন ‘আ�ুর -রহমান আল িজবিরন, িযিন ্ার ে�� ছা�, িযিন এখেনাও িশ�াদান কের চলেছন (এবং েসই সােথ 

্ার িশ�েকর নযায় ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ -এর উপর িশ�াদান কের চলেছন), ্ােক উপ�ীপসমূেহর বড় ’আিলমেদর েথেক দরূে� 

েঠেল েদওয়া হেয়েছ ্ার িকছু দিৃ�িি�র জনয। মুহা�াদ ইবন ইবরহীম এর পূ�, শাইখ ইবরহীম িবন মুহা�াদ (হািফঃ) ্ার িপ্ার 

উতরাি�কারী এবং ্ার সে্যর জনয উেঠ দাঁড়ােনার জনয ব র্ মােন উপ�ীপসমূেহ িনবরািস্ অব�ায় রেয়েছন। এটা আমােদরেক েদিখেয় 

েদয় েয, উপ�ীপসমূেহর ‘উলামােদর মে�য সকেলই শাসনবযব�ার েকােল রাখা ককের পিরণ্ হন িন। 

(১৬৮) ফা্াওয়া শাইখ মুহা�াদ িবন ইবরহীম, িিলউমঃ ২১, পৃ�াঃ ৫৮০ 
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ৈ্রী করা, ��্ করা, একি �ি্�ান �ি্�া করা, �েয়াগ ও বযবহারিবি� ৈ্রী করা, (শারী‘য়াহ) পিরব র্ ন 

করার (মিডিফেকশন �েসস) মা�যেম িবিি� িজিনস ও িবষেয়র একি িম�েনর আকার দান করা, আকৃি্ দান 

করা এবং সংগি্ করা, িবচারকাযর ৈ্রী করা, এিেক বা�য্ামূলক করা, এবং ক্ৃর প�-এর িদেক মুখ িফিরেয় 

িবচারকাযর করা। 

্াহেল িক েযমন শারী‘য়াহ েকাটর সমূহ ক্ৃর প�-এর িদেক িফের্যায়, ্ােদর সকেলই (ক্ৃর প�/ক্ৃর �-সমহূ) 

আ�াহ র িক্াব ও ্াঁর রসূেলর সু�াহ -এর িদেক িফের্আেস, ে্মিন ক্ৃর প�/ক্ৃর �-সমূহ এর (িমথযা/বাি্ল্
শারী‘য়াহ) মে�য েযগেলার িদেক মুখ িফিরেয় েনয় েসগেলা নব উ�াবন এবং �ব�নার উে�েশয িবিি� শারী‘য়াহ, 

িবিি� আইনবযব�া েযমনঃ ে�� ল, আেমিরকান ল, ি�িশ ল ও অনযানয ল এবং অনযানয সংিব�ান েথেক েনওয়া 

হেয়েছ, যার মে�য ক্ক িবদ‘আহ  ও অনযানয িজিনস শারী‘য়াহ-এর উপর আেরাপ করা্হেয়েছ। 

এরপর এসব আদাল্ আজ ইসলােমর েবশীরিাগ শহরেকে� রেয়েছ, আেয়ািজ্, িনখুঁ্ এবং স�ূনর, দরজাগেলা 

খুেল েদওয়া হেয়েছ এবং মানুেষরা এগেলাে্ যাে� ঝাঁেক ঝাঁেক, এেকর পর এক। ্ােদর শাসেকরা/িবচারেকরা 
মানুেষর মােঝ িবচার কের এমন িকছুর �ারা যা সু�াহ ও আল-িক্াব-এর িবচারকােযরর সরাসির িবপরী্ ও 

িবেরা�ী, েসই আইনসমূেহর (বাি্ল/িমথযা শারী‘য়াহ) িবচারকাযর েথেক এবং ্ােদরেক এে্ বা�য কের এবং 
শারী‘য়াহ-এর উপর এিেক �ি্ি�্ কের এবং ্ােদর উপর এটা চািপেয় িদেয় এবং ্ােদর জনয এটা 

বা�য্ামূলক কের। এরপর েকান  কুর (���্া  ও   �্ার  বযাপা ের) এই কফেরর উপের? আর এই 

শাহাদাহ  েয মুহা�াদ আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর �ি্ েকান িবেরা�ী্া এই িবেরা�ী্া ও সীমাল�েনর উপের?” 

170 F

(১৬৯)
171F

(১৭০) 

আল ‘আ�ামাহ ইবরহীম ইবন মুহা�াদ ইবরহীম (হািফঃ), আমােদর পূেবর উে�খকৃ্ শাইখ-এর েছেল, ইসি্বদাল 

(শারী‘য়াহ �ি্�ািপ্ করার কুর)-নামক কুর-এর উে�খ কেরেছন, এখােন ি্িন ৩ �কােরর বড় কুর-এর 

মােঝ এিেক ে�ণীিবি� কেরেছন। এই ’আিলম  েথেক পড়া এবং িশ�া �হণ করা যাক,172F

(১৭১) 

                                                           
(১৬৯) ্াহিকম আল �ওয়ািনন, পৃ�াঃ ০৬ 

(১৭০) শাইখ েয জররী িিিতে্ এই বা র্ াি িলেখেছন ্াও আমােদর বুঝে্ হেব। এই ব�বযি মূল্ িহজরী ১৩৮০ সেন (১৯৬০ �ী�াে�) 

েটিলিিশেন েদওয়া ্ার একি ব�বয, যা আগ্ িবষেয়র স্কর বাণী  রপ েদওয়া হেয়িছল। এি আমােদর যুেগ বযাপকিােব অবেহিল্ 

হে�, যার ফেল এই বা র্ া/খবরিেক িফিরেয় আনা অি্ জররী। এে্ অি্ উা পযরােয়র ‘আরবী রচনা ৈশলী বযবহার করা হেয়িছল, যার 

ফেল এর অনুবাদ করা একি কিন কাজ িছল, আর েসই সােথ এর �কৃ্ গঠনি িছল কািবযক। এগেলা িনেয় এবং এর মা� আট পৃ�ার 

অমূলয ্থয স�দ িনেয় এি শ�ুমা� এক েসট ফাতওয়া-এর নযায়ই দাঁড়ায় না, বরং এই শাইখ-এর একি ওয়ািসয়যাহ  (েশষ ই�া ও উইল)-

ও, েযেহ্ু এি িছল ্ার মৃ্ুযর (িহজরী ১৩৮৯ সন/১৯৬৯ �ী�া�, ৭৮ বছর বয়েস) পূেবর িলখা েশষ বই।এখােন আমরা �গ্ িসে�েমর 

�চ� আ�মেণর মুেখ একজন অনয্ম মহান �লােরর েশষ অব�ান েদখে্ েপলাম। 

(১৭১) ি্িন মহান ’আিলম ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম এর পূ�। ি্িন ব র্ মােন িনবরািস্ এবং ্ার মানুষ িহেসেব েমৗিলক 

অি�কারসমূহ েথেক বি�্। আ�ার�াউ� ইসলািমক মুিেমম (েগাপন ইসলািমক আে�ালন)-গেলা বয্ী্ ্ার বইগেলা আর কােরাও 

মা�যেম ছাপােনা হয় না, এবং ি্িন উপ�ীপসমূহ ্যাগ করে্ অথবা বািক বিহিবরে�র সােথ েযাগােযাগ করে্ স�ম নন। ্ার িপ্ার 
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ক. আ�াহ  সুবহানাহ ্া ‘য়ালার  আইনেক  �ি্�ািপ্  (ইসি্বদাল ) করা , মানবরিচ্  আইন  �ারা। 

এই ে�ে� একজন �কৃ্পে� একি ন্ুন আইন �ণয়ন কের এবং এিেক শারী‘য়াহ-এর উপর আেরাপ কের অথবা 

েস ্ার িনজ  বাি্ল শারী‘য়াহ ৈ্রী কের। এর উদাহরণ িনে� বলা হেয়েছ, 

 

‘অথবা  ্ােদর িক  এমন  ক্ক  শরীক  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর �ণয়ন  কেরেছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদন  িন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংসা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  আযাব।’-সরূা  আশ-শরূাঃ ২১ 

্াছাড়াও, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক িজে�স কেরেছন, যারা আইন�ণয়ন করে্ চায়, অথবা এমনিক 

আইন�েণ্ার িদেক �ািব্ হয়, 

 

‘্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ -এর িব�ান  কামনা  কের? েক  উতম  আ�াহ র চাইে্  িব�ান  �দােন  দগৃ  

িব�াসী েলাকেদর  জনয?’-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫০ 

খ. আনু�ািনকিােব  আ�াহ  সুবহানাহ ্া ‘য়ালার  আইন  পির্যাগ  না  কের, ্া  অ ীকার  করা। এি 

েসই বযি�র কথার নযায় সমান ওজনদার েয বেল, ‘এই িনিদর� আইনি ব র্ মান সমেয়র সােথ মানানসই নয়, িক� 

ওই অনযানয আইনগেলা এখনও সে�াষজনক।’ মূল্, এি হল একি আইনেক অ ীকার করা, আবার অনয 
একিেক  ীকার করা। 

 

‘্েব িক  ে্ামরা  িক্ােবর িকছু  অংশেক  িব�াস  কর এবং িকছু  অংশেক  অ ীকার /�্যাখ যান  কর? 

ে্াম ােদর  মে�য  যারা  এরপ  কের , পািথরব  জীবেন  ্ােদর অস�ান /দগুরি্  ছাড়া  েকান  পথ  েনই , এবং 

ি�য়াম াে্র িদন  ্ােদর  কেঠার্র  শাি�র িদেক  িনে�প  করা  হেব। ে্ামরা  যা  কর, আ�াহ  েস  

                                                                                                                                                                                           
মৃ্ুযর পর মুুি্র পেদর জনয ্ােকই সবচাইে্ �ানী বেল িবেবচনা করা হেয়িছল, িক� ্ােক খািরজ করা হেয়িছল এবং সিড়েয় েদওয়া 

হেয়িছল। ্ার এই িনিদর� উি�সমূহ এবং একই �রেনর েঘাষণাসমূহ মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব-এর ্াফসীর সূরা্ উল-ফাি্হাহ-

এর সূচনায় (পৃ�াঃ ০১-০৫) পাওয়া যায়, আর েসই সােথ মুহা�াদ নািসব আর-িরফা‘ঈ-এর বাব উল-কুর এবং বাব উয -যুনুব-এর 

্াফসীর িক্ােব পাওয়া যায়, যা িসিরয়া, েলবানন এবং অনযানয জায়গাসমূেহ িব্রণ করা হেয়িছল। 
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স�েকর  গািফল /েব-খবর নন। এরাই  আিখরাে্র িবিনম েয়  পািথরব  জীবন  �য়  কেরেছ ; সু্রাং 

্ােদর শাি� লাঘব করা  হেব না  এবং ্ারা  সাহাযয  �া�ও  হেব না।’-সরূা  আল -বা�রাহঃ ৮৫-৮৬ 

গ. আ�াহ র আইনেক  অ ীকার  করা  এবং আনু�ািনকিােব  ্া  পির্যাগ  করা। এটা হয়, যখন েকউ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইনেক অ ীকার কের এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন ্া িদেয় 

িবচার করে্ সবসময় বযথর হয়। 

এই ৩য় �রেনর ইসি্বদাল েসসকল আয়াে্ বলা হেয়েছ, েয সকল আয়াে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।’-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

 

‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  যিলম  (অ্যাচারী) ।’-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৫ 

 
‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  ফািস�  (িবে�াহী  পাপী) 

।’-সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৭” 

আল ‘আ�ামাহ শাইখ হািফয ইবন আহমাদ ইবন ‘আলী আল-হাকামী رحمه هللا 
173F

(১৭২) এই িবদ‘আহ  যা কুর, েসি 

স�েকর  িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

“েয েকউ ‘উলামাগণ-এর ইজমা’ বাি্ল েঘাষণা কের, ফারদ অ ীকার করার মা�যেম, বা এমন িকছু চািপেয় েদয় 

যা আ�াহ  চািপেয় েদন িন, অথবা হালালেক হারাম বা হারামেক হালাল কের, এর মে�য ক্ক েলাক উে�শয 

�েণািদ্িােব ইসলামেক �ংস করেছ। এই �রেনর েলােকরা কুফার, েকান সে�হ ছাড়া। এ �রেনর েলােকরা 
�কৃ্পে� এই �ীেনর অ�িুর � নয়। ্ারা ইসলােমর সবচাইে্ বড় শ�। িকছু অ� মানুষেক �্াির্ করা 

                                                           
(১৭২) িহজরী ১৩৪২-১৩৭৭/১৯২৪-১৯৯৫৮ �ী�া�। শাইখ আল হাকািম ‘মা‘আিরজ উল-�বূল’-এর েলখক। যারা স্য কথা বেলিছেলন 

এবং উ�াহ -এর জনয স�েদর িা�ার েরেখ িগেয়েছন, ি্িন ্ােদর মে�য অনয্ম পিরিচ্। আ�াহ  েযন এই হা�্প�ী ’আিলমেক পুর�ৃ্ 

কেরন। 
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হেয়েছ, িক� ্ােদরেক (যারা একি ফারদ অ ীকার কেরেছ) কুফার বলা যােব, যখন ্ােদর িবরে� দলীল 

�ি্�া করা হেয় যায়।” 174

(১৭৩) 175

(১৭৪) 

শহীদ শাইখ সািয়যদ �ুতব رحمه هللا 
176F

(১৭৫) আমােদর কােছ বযাখযা কেরেছন, 

“আ�াহ র কােছ অনয্ম ি�য় ব� হল হা িকিময়যাহ। েয েকউ িকছু েলােকর একি েগা�ীর জনয আইন �ণয়ন 

কের, েস ইলাহ িহেসেব আ�াহ র অব�ান �হণ কেরেছ, যার অনুসরণ ও আনুগ্য করা হেব। আর েস আ�াহ র 

পিব� নামসমূহ ্ার িনজ  উে�শযসমূহ সা�েনর জনয বযবহার করেছ। ্ারা ্ার দাস, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার দাস নয়। ্ারা ্ার �ীেন রেয়েছ, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীেন নয়। এই িবষয়ি আমার ি�য় 

িাইেয়রা, এি সবচাইে্ িয়ংকর ও সবিকছুর চাইে্ িবশাল, যখন ‘আ�ীদাহ-এর িবষয় আেস। এি একি 

উলূিহয়যাহ  (আ�াহ র ইলাহ হওয়া) এবং ‘উবূিদয়যাহ (আ�াহ র জনয দাস� িন�রারন করা) স�িকর ্ িবষয়। এি 

জািহলী ও ইসলাম এর বযাপাের একি কুর ও ঈমান স�িকর ্ িবষয়। জািহিলয়যাহ  েকান িনিদর� সময়সীমা নয়, 

বরং একি অব�া। েয েকান জািহিলয়যাহ -এর সময়কাল পিরেবেশর উপর িনির রশীল।” 177F

(১৭৬) 

আমরা আেরাও িবেবচনা করব একজন শারী‘য়াহ ও আ�াহ র রা�ায় আহবানকারী ও উৎসাহদানকারীর কথা। 

আসুন শাইখ-এর কথাগেলার উপর গিীরিােব িচ�া কির, িযিন আল-আযহার-এর �া�ন ্াফসীর িশ�ক, আল 

‘আ�ামাহ শাইখ ‘উমার ‘আ�ুর -রহমান আল-মাস রী (হািফঃ)178F

(১৭৭), 

                                                           
(১৭৩) মা‘আিরজ উল-�বূল বাব-আল-িবদ‘আহ  মুকাুিফরাহ, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ১২২৮ 

(১৭৪) েকন ্ােদর অনুসারীগণ, যারা িনেজেদর সালাফী বেল, এই িবদ‘আহ -এর িবরে� যু� কের না এবং অনযেদর িবদ‘ঈ বেল? আল-

হাকািম িক ্ােদর একজন মহান ’আিলম নন? এর িবপরীে্, েয েকউ এই ইমােমর অনুসরণ কের এবং এই িবদ‘আহ -এর িবরে� যু� 

কের, ্ারা ্ােদরই িবদ‘ঈ বেল! 

(১৭৫) সািয়যদ �ুতব رحمه هللا-েক ্ার শারী‘য়াহ �েয়াগ করার আ�াসী ও কেঠার �েচ�ার জনয েশষ পযর� ১৯৬৫ সােল িমশেরর জামাল 

‘আ�ুন -নািসর-এর শাসনবযব�া খুন কের। ্ার িপছেন েরেখ যাওয়া কাযরাবিল এবং অ্যাচােরর মুেখ ্ার িবনয়ী ও সাহসী উদাহরণ 

আজও ্াওহীেদর যুে� এক জীব� েঘাষণা। 

(১৭৬) ফী িযলাল ইল-�ুরআন 

(১৭৭) এই িনিদর� ব�বযি েকাটর -এ করা হেয়িছল, যখন শাইখ (জ� ১৯৩৮ ি��া�)-েক ে�ফ্ার করা হয় এবং িবচােরর জনয িমশেরর 

িমিলটারী েকাটর -এর মুেখামুিখ করা হয়, ্ার পর। ্ার জীবন হারােনার অদময স�াবনা থাকা সোও ি্িন িবচারক ও অনয সকেল যারা 

িছল ্ােদরেক স্য কথা বেলিছেলন। এই �রণীয় ঘটনার আেগ ও পের, ি্িন দি�ন িমশের বহ বছর েজল-এ কািেয়েছন, অবেশেষ ্ার 

মুি�র পূেবর, িমশর েথেক পলায়ন, এবং পরব্তে্ আেমিরকাে্ ১৯৯৪ সােল ে�ফ্ার। ্ােক ইমারনযাশনাল েটেরািরজম ও ইউএস 

লযা�মার  �ংেসর (সবরেমাট ১৪ি) িমথযা অিিেযােগ েজলব�ী করা হয়। ্ার িলিখ্ ১০ িরও েবশী কাজ রেয়েছ এবং সবচাইে্ েবশী 
পিরিচ্ ্ার ্াফসীর আয়া্ উল-হািকিময়যাহ , ্াফসীর সূরা্ উত-্াওবাহ (৪০০০ পৃ�া) এবং সূরাহ ইউসূফ, ‘আনকাবূ্ ও 

মা‘আিরজ-এর উপর ্ার অনযানয ্াফসীরসমূহ। ্ােক আজেকর িদেনর  � কেয়কজন আ�ুিনক মুফাসিসরনেদর মােঝ অনয্ম 

একজন �রা হয়। 

 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

138 

 

“মানবরিচ্ িব�ান িদেয় শাসন/িবচার করা, যা কািফর রা�সমূহ েথেক �ার েনওয়া হেয়েছ মুসিলম িূখ�সমূেহ 

�েয়াগ করার জনয, িবেশষ কের এমন সব িবষেয়, যা ��িােব ও বাহয্ পির�ারিােব িক্াব ও সু�াহ -এর 

শারী‘য়াহ-এর িবেরা�ী, ্া েকান সে�হ বয্ী্  কুর এবং পথ��্া। 

এই দলীল িনেয়, আমরা বলিছ েয, আ�াহ র আইন বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন করা এবং আ�াহ র আইন বয্ী্ 

অপর িকছু িদেয় িবচার করা, কুর। 

ও েহ িবচারক! েকাটর -এর ��ান, আিম ে্ামােক স্য �দান কেরিছ এবং স্য ��্ �্ীয়মান। ফাজর (েিার) 

এবং সুবাহ (সকাল) সকেলর কােছ পির�ার। ে্ামার অবশযই আ�াহ র আইন িদেয় শাসন করে্ হেব এবং আ�াহ র 

িবি�-িব�ান �েয়াগ করে্ হেব। যিদ ্ুিম ্া না কর ্েব ্ুিম কািফর, যিলম এবং ফািস�।” 179

(১৭৮) 

‘উমার ‘আ�ুর -রহমান180

(১৭৯), নাজাহ ইবরহীম181

(১৮০), ‘ইসাম উদ -�ীন আল-দারবালাহ এবং ‘আিসম ‘আ�ুল-

মািজদ182

(১৮১)-এই িাইেয়রা এই যুেগর মুসিলম িূখে�র শাসকেদর বযাপাের িনে�া� কথাগেলা বেলিছেলন, 

                                                           
(১৭৮) কািলমা্ উল-হা�্ , পৃ�াঃ ৬৪-৬৫ 

(১৭৯) এই শাইখ আল-আযহার-এ ্াফসীর-এর িশ�ক িছেলন, এবং এমনিক এখন পযর�ও ি্িন স�ািন্ হন। ্ার একি অনয্ম �রণীয় 

কাজ হল, ৪০০০ পৃ�া সমৃ� সূরাহ আত-্াওবাহ-এর ্াফসীর, যার �ারােলা ও ্ী� �ােনর ্রবারী, ্ার শ�েদরেক আ্ংক ও িয় 

�ারা বশীিূ্ কের েফলিছল। ি্িন আজেকর িদেনর েসই  �সংখযক মুফাস িসরেদর মে�য অনয্ম, যারা সবরজন ীকৃ্/অনুেমাদন�া�। 

িকছু িমথযা অিিেযাগ/চাজর  এর অজহুাে্ ব র্ মােন ্ােক ইউনাইেটড ে�ইটস্(আেমিরকা)-এর েজল এ ব�ী কের রাখা হেয়েছ। আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘আলা েযন ্ার মুি� সহজ কের েদন, েযন আমরা ্ার �ান েথেক পুনরায় উপকৃ্ হে্ পাির-আমীন। 

(১৮০) এই িনিদর� ’আিলমেক এেকর অি�কবার েজল-ব�ী করা হেয়েছ। ি্িন িাই ‘আ�ুস -সালাম ফারাজ-এর পিরিচ্, আর েসই সােথ 

আেরাও অেনক একিন� িাইেদরও পিরিচ্, যারা জীবন িদেয় �েচ�া চালাে�ন। অপর দইু িাইেয়রাও ইসলািমক �ােনর বযাপাের সুদ�, 

যারা বইি িলেখেছন। ্ারা সকেলই আইেনর আ�য় েথেক বিহ�ৃ্ জামা‘আ্ুল ইসলািময়যাহ -এর সদসয। ব র্ মােন এই েগা�ীর সদসযেদর 

জনয একি ‘উইচ হাম’ (িি�ম্াবল�ী বযি�েদর খুঁেজ েবর করা) চলেছ, পূেবর এবং পি�েম, আর েসই সােথ এর ‘িমিলটারী উইং’ 

(সামিরক/জ�ী অংশ) জামা‘আ্ উল-িজহাদ-েক আফগািন�ােনর পবর্মালায় িনবরািস্ করা হেয়েছ। এটা হল, যখন েন্ৃে� থাকা িকছু 

েলাক গিানরেমম-এর সােথ আেলাচনা/পরামশর করা শর করল। যা আেরাও দষূণ/দনূতি্ এবং বযাপক খারাবীর িদেক �ািব্ করল। 

েন্ৃে� থাকা েযসব সদসয ্রবারী নািমেয় েরেখেছ, ্ােদর বয্ী্ ্খন এই েগা�ীর সদসযরা িজহাদ বহাল রাখল। শাইখ ‘উমার 

‘আ�ুর -রহমান, এই েগা�ীর ��ান, েজল েথেক জবাব িদেলন েয, ি্িন এিেক (গিানরেমম-এর সােথ আেলাচনা/পরামশর এবং্এরপর্

্রবারী্নািমেয়্রাখা) সমথরন কেরন না, আর না এি ্ার দা’ওয়াহ  বা ইসলােমর দা’ওয়াহ । 

(১৮১) এই ’আিলমগণ েজল-এ েথেক এই বইি (আল-িমসহা� আল ইসলামী আল ‘আমালী-In Pursuit of Allah’s Pleasure) িলেখেছন, িমশেরর 

অ্যাচারী শাসনবযব�ার িনযরা্েন। ্ােদরেক েকন এই বীিৎস ও কদাকার অ্যাচার/িনপীড়ন করা হল? এটা এ বয্ী্ আর েকান 

কারেণ নয় েয, ্ারা শারী‘য়াহ-এর িদেক আহবান করিছেলন এবং ‘্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ ’ পিরিাষািেক পুনর�ার/িফিরেয় আনে্ 

েচ�া করিছেলন। বইি ১৯৮৪ সােল ্ােদর ‘েশয়ার ড েজল েসল’ (একি েসল-এ কেয়কজন িাগািািগ কের থােক)-এ েথেক িলখা হয় এবং 

পরব্তে্ ্া শাই্ন শাসকেদর মুেখর উপর ব�পাে্র নযায় আঘা্ হােন। 
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“আর আজেকর শাসেকরা পূবর ও পি�েমর �ি্ ্ােদর আনুগ্য �াপন কেরেছ, যােদর উিেয়ই কািফর। আর 

িােলাবাসার স�ূনরাংশ েদওয়া হেয়েছ ইহূদী ও �ী�ানেদর। এবং খাঁি শ�্াসমৃ� ঘৃণা, যু�েকৗশল, ষড়য� এবং 
�্ারণা �েয়াগ করা হে� ইসলাম ও এর মানুেষর �ি্। এবং ্ারা এই সমেয় আ�াহ র িক্ােবর িবচার িব�ান 

্যাগ কেরেছ। ্ারা পিব� আসমানী আইনেক �ি্�াপন কেরেছ, আর এই সবিকছুর উপের, ্ারা দাবী কের েয 

্ারা মুসিলম। ্ােদর আেরাও আেছ পথ��্‘আিলম, যারা ্ােদর জনয কাজ কের যাে�, ্ােদরেক ‘খলীফাহ ’ 

এবং ‘আল-হািকম িব আমির�াহ ’ (আ�াহ র আেদশ�েম আইন�ণয়ক িবচারক) িশেরানামা িদে�। 

যুবক-েদরেক শাসকেদর কােছ আনুগ্য �াপন করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ, ্ােদর কুেরর �ি্ স�ি� �দশরেনর 

এবং ্ােদর ন্ুন �ীন েসকলািরজম এর সংিব�ান �ারা সৃি�র মােঝ িবচার করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ। ্ারা 

এর খবর ৈ্রী কের, ্া চ্ুিদর েক ছিড়েয় েদয় এবং িশশেদর মেনর মােঝ এি �েবশ কিরেয় েদয়। এই ন্ুন �ীেনর 

আহবান হল, মাসিজদ হল আ�াহ র, আর শাসেকরা আইন�েণ্া।” 183

(১৮২) 

িাইেয়রা অপর জায়গায় বলিছেলন, 

“আর আমরা িবচারক ও আইন�েণ্া িহেসেব আ�াহ  ছাড়া আর কােরাও উপর স�� নই, িক েযমন আমরা রব 

িহেসেব আ�াহ  ছাড়া অনয কােরাও উপর স�� নই। এিােব, িযিনই সৃি� কেরন, ্েব সম� ক্ৃর �/আি�প্য ্ারই, 

আর িযিনই মািলক, ্েব ি্িনই িবচার কেরন, হারাম কেরন, আেদশ কেরন, পূবরিন�রাির্ িবষয়ািদ িন�রারণ 

কেরন, আইন �ণয়ন কেরন, আর ি্িন সবরােপ�া �ানী, সকল িবষয়ািদ স�েকর  স�ূনর �া্/ওয়ােকফহাল। 

এিােব েয েকউ-ই আ�াহ র পাশাপািশ আইন �ণয়ন কের, এবং আ�াহ র শারী‘য়াহ-েক অনয েকান আইেনর �ারা 

�ি্�ািপ্ কের, ্েব ইি্মে�যই েস আ�াহ র আইেন ্ার িবেরাি�্া কেরেছ। েস িনেজেক আ�াহ র সােথ শরীক 

কেরেছ এবং িনেজেক আ�াহ র �ি্��ী বািনেয়েছ এবং েস ইসলােমর পিরি� ্যাগ কেরেছ। ্ােদর েথেক েবিড়েয় 

আসা বা�য্ামূলক এবং ্ারা আজেকর িদেনর শাসক, যারা মুর্াদ হেয় িগেয়েছ।” 184

(১৮৩) 

এই যুেগর হাদীস-এর ’আিলমেদর ইমাম, মুফাসিসর, মুহাি�স, আল ‘আ�ামাহ শাইখ আহমাদ মুহা�াদ শািকর  رحمه

 هللا
185F

(১৮৪) িনে�র এ সকল হ্বুি�কর পেয়মসমূহ বণরনা কেরেছন, 

                                                           
(১৮২) আল-িমসহা� আল ইসলামী আল ‘আমালী, পৃ�াঃ ২২, এই কাজি ইংলীশ-এ “In Pursuit of Allah’s Pleasure”-নােম  পিরিচ্। 

(১৮৩) �াগ�, পৃ�াঃ ২৬-২৭ 

(১৮৪) হাদীস ও ্াফসীর-এর এই মহান ’আিলম, আহমাদ শািকর এই উ�াহ -এ বহল পিরিচ্ এবং এই যুেগর �থম �িদ িযিন সাহসী ও 

��বাদী উপােয় মানবরিচ্ িব�ান �ারা ইসলািমক আইেনর �ি্�াপেনর মুেখামুিখ হেয়িছেলন। এছাড়াও ি্িন ্ার িপছেন অেনক 

কাজ েরেখ িগেয়েছন, যার মে�য অনয্ম হল  হম উল-জািহিলয়যাহ, ‘উমদা্ উত-্াফসীর, এবং আস-সামা’ ওয়াত-্া‘আ ই্যািদ। 

এি সি্যই আশার বাণী েয, সকল হাদীস-এর শাইখ বা ‘আিলমই ্ার েচকবুক বৃি�র উে�েশয এই শয়্ািন শাসনবযব�া বা ্ার 

মািলেকর িপছেন িগেয় লুকান না। এই শাইেখর ম্ অেনেক আসেলই উেঠ দাঁড়ােবন (ইনশাআ�াহ ) । 
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“আর ্ারা, যােদর আইন�ণয়েনর জনয �েচ�া ইসলািমক িবি�-িব�ান অনুসাের নয়, েস একজন মুজ্ািহদ বা 

একজন মুসিলম হেব না, যিদ েস একি আইন �ণয়ন করে্ চায়। 

আমরা অেনক মানুষেক েদখে্ পাই, যােদরেক মুসিলম িহেসেব আইনসমূহ �ণয়েনর বা িবচারকােযরর বা বযাখযা 
করার বা র�া করার দািয়� েদওয়া হয়, কারণ ্ারা সলাহ আদায় করেছ, িসয়াম পালন করেছ, যাকাহ িদে� এবং 

হা� পালন করেছ। ্ুিম ্ােদর ‘ইবাদাহ-এর িবরে�/বযাপাের িকছুই বলে্ পােরা না। িক�, যখন ্ুিম ্ােদরেক 

্ােদর কমরে�ে� েদেখছ, এসকল আইনসমূহ ্ােদর �লব-এর অেনক গহীেন িগেয় �েবশ কেরেছ, েযমন শাই্ন 

্ােদর রে�। 

্ারা এ সকল আইনসমূেহর �েয়াগ ও �ি্র�ার বযাপাের খুবই আ�হী। ্ারা এই সমেয় ইসলােমর বযাপাের এবং 
আইন�ণয়েনর বযাপাের েযেকান িকছুই িুেল যায়, এ বয্ী্ েয, ্ােদর মে�য ক্ক িনেজেদর সােথই চালািক কের 

েয, ্ারা বেল, আমােদর আইন�ণয়েনর জনয িফ�্হ বযবহার করে্ হেব। ্ারা যখন আইন�ণয়েনর ে�ে� আেস, 

্খন ্ারা অনুিব কের েয, ইসলােম আইন�ণয়েনর বযাপাের েকান বা�যবা�ক্া েনই এবং ্ারা এসকল জািহলী 
আইনসমূেহর বযাপাের খুবই কেঠার ও কড়া হেয় থােক। 

ন্ুন আইন�ণয়েনর গ�বয জাহা�াম! আিম এটা আেগও বেলিছ এবং সবসময় বলে্ থাকব েয, ৩ �কােরর মানুষ 

রেয়েছঃ 
১। আইন�েণ্া  

২। িবচারকম�ল  

৩। সমথরক /র�ক  

িকছু িকছু ে�ে� ্ােদর জনয একই হম (আইন) �েযাজয এবং ্ােদর গ�বযও (জাহা�াম) একই। যারা 
আইন�ণয়ন কের, েস িনি�্িােব আইনসমূহ ৈ্রী কের এবং েস িব�াস কের েয েসগেলা সিক, এবং িব�াস 

কের েয, েস যা করেছ ্া সিক। যারা আইন�ণয়ন করেছ, ্ারা কুফার, যিদও ্ারা সলাহ আদায় কের বা 
িসয়াম পালন কের। 

িবচারেকর ে�ে�, ্ার পিরি�ি্র অনুস�ান করার �েয়াজন রেয়েছ। ্ার ওজর থাকে্ পাের, যিদ আইনি 

ইসলািমক আইেনর সােথ িমেল যায়। ্ুিম যিদ স্কর িােব ্াকাও, এই ওজর/ৈকিফয়্-ি দাঁড়াে্ পাের না। যিদ 

েস ্া িদেয় শাসন কের যা ইসলােমর িবেরা�ী, ্েব েস িনি�্িােব এই হাদীসির একজন, 

‘েয েকউ মানুষেক হারাম কাজ করে্ আেদশ কের, আমরা ্ার আনুগ্য করব না।’ 

এই িবচারেকর জনয, আইন�েণ্ার কথা েশানা ও আনুগ্য করা, অথবা ্ােদর র�া করা যারা আ�াহ র আইন 

বয্ী্ অপর িকছু িদেয় িবচার কের, অথবা এমন িবষয় যা ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর িবেরা�ী, যিদ েস ্া্শেন 

এবং আনুগ্য কের, ্েব ্ার েসই একই পাপ ও শাি� হেব, যা েসসকল েলােকর হেব যারা ্ােক আেদশ িদেয়িছল, 

েস িক ্ােদর ম্ই হেব। 
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েয সকল েলােকরা আজ আইন (বাি্ল শারী‘য়াহ) ৈ্রী কের, ্ারা আইেনর (শারী‘য়াহ-এর) ে�ে� নবয আিব�ার 

কেরেছ। যিদ দইুি আইন থােক যা পর�র িবেরা�ী, যার মােঝ একি ইসলািমক, ্েব েকাটর -এর েসই আইনি 

(বাি্ল শারী‘য়াহ েথেক) আইন�েণ্ার কােছ �েয়াগ করে্ হেব,  ািািবকি (ইসলািমক আইন) নয়।” 186

(১৮৫) 

শাইখ ্ার অপর একি কােজ এই পেয়মি আেরাও িব�ৃ্ কেরেছন, 

“্েব িক এটা আ�াহ র শারী‘য়াহ-এ হালাল েয, েস মুসিলমেদর িূখে� মুসিলমেদর িবচার কের মুশিরক, নাি�ক 

ইউেরাপ-এর আইন �ারা? অনযিদেক এই �ণী্ আইনসমূহ এেসেছ িমথযা ও বাি্ল ম্বাদ েথেক। ্ারা এর 

পিরব র্ ন কেরেছ এবং �ি্�াপন কেরেছ ্ােদর েখয়াল অনুসাের। 

না, এর আিব�ারক শারী‘য়াহ বা এর ল�ন স�েকর  িনিবরকার বা ্া েথেক বহদেূর। আমরা য্দরূ জািন, এটা 

মুসিলমেদরেক ্ােদর সমেয় আ�া� কের িন, শ�ু েসই সময় বয্ী্, ্া্ারেদর সময়। আর এটা িছল একটা 

খারাপ সময়, িবশাল অ্যাচার ও অ�কারা�� সময়। 

এিােব এই �� আিব�ৃ্ আইনসমূহ, যা সূেযরর নযায় উ�ল, এটা পির�ার কুর, এে্ েকান সে�হ েনই। েয বযি� 

ইসলােমর সােথ স��যু� হেয়েছ এখােন ্ার েকান ওজর েনই, ্া েয েকউ-ই েহাক না েকন, যিদ েস এর উপর 

কাজ কের, আনুগ্য কের বা �ি্ি�্ কের।” 187

(১৮৬) 

আল ‘আ�ামাহ আল-হািফয শাইখ মুহা�াদ ্াি� উদ-�ীন আল িহলালী رحمه هللا 
188F

(১৮৭) ্াওহীদ রবূিবয়যাহ , 
উলূিহয়যাহ  এবং আসমা ওয়াস-িসফা্-এর উে�খ করার পর, ৪থর ্াওহীদ স�েকর  িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

                                                           
(১৮৫) আস-সামা’ ওয়াত-্া‘আ, পৃ�াঃ ১৬-১৯ 

(১৮৬) হম উল-জািহিলয়যাহ 

(১৮৭) িহজরী ১৩১৫-১৪০৯ সন/১৮৯৭-১৯৮৮/৯ �ী�া�। এই মহান ’আিলম ইলম-এর ছা�গণ ও মানুষগণ-এর কােছ বহল পিরিচ্। 

ি্িন মরে�া-এ একি খুবই দীনী পিরবাের জ��হন কেরিছেলন এবং ি্িন সরাসির নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর বংশ�র, ‘আলী Ê-এর বংশ�ারা 

িদেয় ্ার পু� হসাইন Ê-এর মা�যেম। যখন ি্িন ৯ বছেরর িছেলন ্খন ি্িন �ুরআন িহুয কেরিছেলন এবং মািলকী িফ�্হ-এর 

�ারি�ক �ােনর িশ�া শর কেরন। যােহাক, ি্িন বয়ঃ�া� হবার পর ্ােক িশ�ার উে�েশয িবিি� জায়গায় পাঠােনা হেয়িছল, যার 

মে�য একি হল ‘আরব উপ�ীপসমূহ। শাইখ আল িহলালী উািশ�া লাি কেরিছেলন এবং েসখান েথেক ি্িন �া�বয়� অব�ায় মানুষেক 

ইসলােমর িদেক আহবােনর উে�েশয পি�েম িগেয়িছেলন। 

পরব্তে্ ি্িন িবমানপেথ জামরানীে্ যান, জামরান ও ইংিলশ-এর উপর িশ�া �হন কেরন, আর েসইসােথ ি্িন েমিডেকল িডপাটর েমম-

েথেক ব�বযাি�র উপর ডে�ােরট কেরন। এমনিক এই সমেয়ও ি্িন মানুষেক ইসলােমর িদেক আহবান করিছেলন। যখন িহটলার 

�ম্ায় আসেলা, ্খন ্ােক জামরানী েথেক পলায়ন কের মাদীনাহ-এ িফের আসে্ হল। েসখােন ি্িন অেনকজন মহান ‘উলামাগণ-এর 

সােথ পিরিচ্ হন, শাইখ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا েথেক শর কের শানি�ি্ رحمه هللا পযর�। সমেয়র সােথ সােথ ি্িন েবশ 

কেয়কজন মহান বযি�ে�র সােথ পিরিচ্ হন, েযমনঃ শাইখ উল হাদীস মুহা�াদ আল আিমন আল-মাসর্ী, িযিন ব র্ মােন িমশেরর েজল-

এ আেছন, আর েসই সােথ ্ার েবান ‘আরব উপ�ীপসমূেহ েযৗন হামলার িশকার। 
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“আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক অনুসরেণর ে�ে� এক�, ্াওহীদ আল-ইিতবা‘আ আর এি ‘আিম সা�য িদি� েয, মুহা�াদ 

আ�াহ র রসূল’-এর অেথরর মে�য পেড়, এবং এর মােন হল আ�াহ র িক্াব আল-�ুরআন-এর পের অনুসরণীয় হবার 

অি�কার কােরাও েনই, রসূল�ুাহ ملسو هيلع هللا ىلص বয্ী্।” 

শাইখ অপর জায়গায় ্াওহীদ আল-ইিতবা‘আ-এর অথর িক েস স�েকর  বেলেছন, 

“ে্ামার �লব িদেয় একি  ীকােরাি� েয ে্ামার বলে্ হেব, ‘েহ আ�াহ ! আিম সা�য িদি� েয, মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص 

আপনার রসূল।’ এর মােন হল আ�াহ র পের অনুসরণীয় হবার েযাগয েকউ েনই নবী মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص বয্ী্, েযেহ্ু 

ি্িন ্ারঁ সবরেশষ রসূল। আর মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص বয্ী্ অপরেদর ে�ে�, ্ােদর উি�সমূহ আ�াহ র িক্াব বা রসূল 

এর সু�াহ -এর অনুসাের �হণ বা বজর-ملسو هيلع هللا ىلص ন করা হেব। সু্রাং, েয েকউ এর  ীকােরাি� কেরেছ, েস ডাকাি্, খুন, 

চুির, অ্ব� েযৗনিমলন, শূকেরর েগাশ্ খাওয়া, মাদক পানীয় পান, অনযায়িােব এি্েমর স�িত েথেক সুিব�া 
�হণ, বযবসা-বািনেজয ঠকােনা, ঘুষ ও অ্ব� উপােয় অথর উপাজর ন ই্যািদ পাপকমর করেব না, অনযথায় ্ার েদেহর 

অ�-�্�সমূহ ্ার িবরে� সা�ী িদেব েয, েস ্ার কথার বযাপাের একজন িমথযাবাদী িছল, যা েস আ�াহ র কােছ 

�ি্�া কেরিছল।” 189F

(১৮৮) 

                                                                                                                                                                                           

আল িহলালী আল-�ুরআন-এর অনুবাদ ও ্াফসীর করার, আর েসই সােথ সাহীহ  আল-বুখারী-এর অনুবাদ করার িস�া� িনেলন, যখন 

ি্িন একি  � েদখেলন েযখােন ি্িন বেলেছন েয, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ্ােক আেদশ কেরেছন মানুেষর কােছ �ান ছিড়েয় িদে্। এরপর ি্িন 

আেরাও কেয়কজন ’আিলম িনেয় অনুবােদর জনয কেঠার �েচ�া করেলন। যার ফলাফল দাঁড়ােলা একি ৯ িিলউেমর ্াফসীর �ুরআন 

আল-কারীম, যা ইংিলশ, ‘আরবী ও জামরান িাষায় করা হেয়িছল। এখােন ি্িন িফ�্হ েথেক শর কের ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ  পযর� 

সবিকছু আেলাচনা কেরেছন, এবং শারী‘য়াহ-এর িদেক আহবান কেরেছন,এবং িশ‘আহ , ্ার সময়কার শাসকগণ এবং আর অেনক 

খারাবীর িবরে� �বল অিিযান চািলেয়িছেলন। েয সকল সালাফীরা ্াওহীেদর ৪থর িবষয় িহেসেব আল-হািকিময়যাহ  বা আল-ইিতবা‘আ-

েক িবদ‘আহ  বেল অ ীকার কেরন, ্ােদর ্ার �ুরআন, বুখারী বা আলু’ লু’ ওয়াল-মারজান-এর ইংিলশ িাসরন পড়া উিচ্ না, েযেহ্ু 

এসবিকছুই আল-িহলালী-এর �ারা অনুবাদ করা, িযিন ্াওহীদ-এর এই্িবষয়িে্ িব�াস করে্ন। ্ার জীব�শায়, ি্িন আল’ু ল’ু 

ওয়ার-মারজান-এর ইংিলশ অনুবাদ করে্ স�ম হেয়িছেলন, যা মূল্ একি হাদীেসর বই বুখারী ও মুসিলেমর স�ি্�েম। 

ি্িন িশ‘আহ -েদর িবরে�ও �চুর বই িলেখেছন, যারা মরে�াে্ ্ােদর িমশনাির পাঠাি�ল, আর েকউই িকছুই বলিছল না। ্ার 

ইসলােমর �ি্ উৎসগরপরায়ন্া এ্ই বযাপক িছও েয, ্ার উতর আেমিরকা �মেনর ফেল েসখােন ্া শীেষর েপৗছায়, যা ব র্ মােনর 

অেনক ’আিলমেদর চাইে্ পৃথক, যারা আজ ্ােদর রি�্ােদর েিাগ িনেয় এবং ্ােদর দািড় কািমেয় েফলা িনেয় এ্ বয� েয উ�াহ -েক 

িনেয় ্ােদর িচ�ার সময় েনই। িক� ’আিলমগণ ও অ্যাচারী শাসকগণ, ্ার দা’ওয়াহ  কাযরাবিল েবশীদরূ শযয করে্ পােরন িন। 

১৯৮০-ে্ ্ার মরে�াে্ েপৗছােনার খুব অ� সমেয়র মে�যই ্ােক ে�ফ্ার করা হয়। এরপর ্ােক আেরাও অসংখযবার ে�ফ্ার 

করা হয় এবং অবেশেষ ১৯৮৮/৯ সােল ি্িন খাদয ও অনযানয িকছুর অিােব েজল-এ মৃ্ুযবরণ কেরন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্ার 

উপর রহম করন এবং ্ােক অনু�হ করন, উ�াহ -এর �ি্ ্ার কােজর জনয, িবেশষ কের ইংিলশ ও জামরান িাষী মানুষেদর জনয। ্ার 

নাম পিব� �ুরআন-এর অনুবােদ বযবহার করা হেয়েছ, যােহাক, ্ার উি�সমূহ এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ এবং নরম/সুিম� করা হেয়েছ, েযন 

ি্িন েযই হািকিময়যাহ-এর বযাপাের েজার িদেয়েছন, ্া নরম ও শা� হেয় যায়। অি্ শী�ই আমরা ইনশাআ�াহ , পিব� �ুরআন-এর িকছু 

সহািয়কা করব, েযন ইংিলশিাষী মুসিলমেদর ‘আ�ীদাহ র�া হয়। 

(১৮৮) ্াফসীর আল-�ুরআন আল-কারীম, পৃ�াঃ ১৪-১৭ 
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কেয়্ী শাইখ ‘আ�ুর -রয যাক ইবন খলীফাহ  আশ -শািয়িজ (হািফঃ)(১৮৯) শাসন/িবচােরর িবষয়ির বযাখযা 
িদেয়েছন, 

“আর ইি্মে�যই েসই ্থাকিথ্ িশি�্ জনেদর ম�য েথেক দাবী চেল এেসেছ েয, ্াওহীদ  আল -হম  

(আ�াহ র িবচারকােযরর  ে�ে� এক� ) ্াওহীেদর অ�িুর � নয় এবং আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ 

িবচার করা শ�ুমা� কুর দনুা কুর (একি েছাট কুর) । যােহাক, যারা মানুেষর িবচারকাযরেক আ�াহ র 

িবচারকােযরর উপের বা সমান মযরাদা/�া�ানয েদয়, আর যারা পাপ কের, বযাখযা কের বা একি ে�� িবেশেষ 

আ�াহ  বয্ী্ অপরিকছুর িদেক িবচারকাযর কের, এই দগৃিব�াস িনেয় েয, আ�াহ র িবচারকাযরই স্য, যার 

বযাপাের েকান িবেরা�ী্া থাকা উিচ্ নয়, ্ােদর মে�য িবশাল/বযাপক পাথরকয রেয়েছ।” 191

(১৯০) 

আল ‘আ�ামাহ শাইখ মুহা�াদ হািমদ আল-িফ�্হী رحمه هللا বযাখযা কেরেছন, 

“েয েকউ ইউেরািপয়ান আইন েথেক শ��হণ কের, র� স�কর , েযৗনস�কর  ও স�িত স�িকর ্ িবচারকাযরাবিল 

েস এর �ারাই কের, এবং েস এটােক েস যা জানে্া ্ার েচেয় ে��� দান কের, এবং আ�াহ র িক্াব ও রসূেলর 

সু�াহ  অেপ�া এটা ্ার কােছ পির�ার, ্েব িনঃসে�েহ েস একটা কািফর, একটা মরু্াদ, য্�ণ্না েস আ�াহ র 

নািযলকৃ্ িবচারকােযর িফের আেস।  ্ার েয নামই েহাক না েকন, এটা ্ার েকান কােজই আসেব না, ্ার বািহযক 

েকান ‘আমালও ্ার েকান কােজ আসেব না, েযমনঃ সলাহ, িসয়াম, হা� ও অনযানয।” 192F

(১৯১) 

শহীদ193F

(১৯২) শাইখ ‘আ�ু�াহ  ‘আযযাম رحمه هللا ্ােদর কথা উে�খ কেরেছন, যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

আইনসমূহ ্যাগ কের, 

                                                           
(১৮৯) এই িাই স�ি্ িনেজেক ক্ৃর প�/ক্ৃর ে�র িবপেদর মুেখ েঠেল িদেয়েছন, যখন ি্িন েমিক/িমথযা সালািফয়যাহ  েথেক পৃথক হেয় 

েগেলন এবং মুসিলম িবে� শারী‘য়াহ �ি্�ার দাবী জানােলন। এছাড়া, ি্িন েজার িদেয়িছেলন েয, শারী‘য়াহ সরাসির ্াওহীেদর সােথ 

জিড়্ এবং ি্িন কওয়াই্-এর সালাফী �ি্�ানসমূেহর িবরে� এবং মুসিলমিবে�র অনযানযগেলার িবরে� একাই যুে� অব্ীনর হন। 

্ার বইসমূহ এবং পাি�্য, আহল উস -সু�াহ  �ারা স�ািন্। ্ার সবেচেয় জনি�য় কাজ হল আল-খু্ূ্ আল ‘আিরদাহ, যা যারা 

অ্যাচারী শাসকেদর কােজ িনেয়ািজ্, ্ােদর �কৃ্ উে�শযেক উ�ু� কের। যিদও ি্িন আমােদর একজন নবীন শাইখ, এটা সি্যই 

আশার বাণী েয, কাপুরষে�র েরাগ �ারা্আজেকর্িদেন্এই উ�াহ -এর সকল ‘উলামাগণই আ�া� নন। 

(১৯০) আদওয়া’ ‘আলা িফর ইদ-দ‘ুআ্ ইস -সালািফয়যাহ  ইল-জািদদা, পৃ�াঃ ৪১ 

(১৯১) ফাতহ উল-মাজীদ, শারহ িক্াব ইত-্াওহীদ, পৃ�াঃ ৩৯৬ 

(১৯২) িহজরী ১৩৬০-১৪০৯ সন/১৯৪১-১৯৮৯ �ী�া�। ইিন একজন মহান শািফ‘ঈ ’আিলম এবং আ�হ র রা�ায় মুজািহদ। ি্িন িদমাস� 

ইউিনিািসরি েথেক শারী‘য়াহ-এর উপর একি িড�ী লাি কেরন, আল-আযহার েথেক শারী‘য়াহ-এর উপর মা�াসর িড�ী লাি কেরন, 

উসূল উল-িফ�্হ-এর উপর আল-আযহার হে্ একি িড�ী লাি কেরন এবং যখন িমশের িছেলন, েসখােন সািয়যদ �ুতব رحمه هللا-এর 

পিরবােরর সােথ ্ার িােলা পিরচয় হয়। ি্িন �থেম িকছুকাল িফিলি�েনর িজহােদর সােথ জিড়্ িছেলন, এবং এরপর িকছুসময় পর 

ি্িন পািক�ােনর িদেক যান, আফগান িজহাদ স�েকর  িব�াির্ জানার জনয। ্ার পািক�ােন অব�ান করার পর, ি্িন আফগািন�ােন 

িহজরাহ কেরন এবং ্ার সাহসীক্া ও িজহােদর মা�যেম আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার জনয কাজ করার মা�যেম �িস�্লাি্কেরন। 
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“েয েকউ শারী‘য়াহ-এর িদেক িবচারকাযর িনেয় যাওয়া পির্যাগ কের বা আ�াহ র �ণী্ আইনসমূেহর উপর অপর 

েকান িব�ােনর �ি্ স�� থােক অথবা আ�াহ র �ণী্ আইনসমূেহর মে�য ্ােদর কাি�্ মানবরিচ্ আইেনর 
শরীক কের এবং অপর একি িব�ােনর �ারা নািযলকৃ্ আইেনর �ি্�াপেনর �ি্ স�� থােক, ্েব েস 

ইি্মে�যই এই �ীন েথেক েবিড়েয় িগেয়েছ, ইসলােমর পির�দ ্ার ঘার েথেক নািমেয় েনবার মা�যেম। এিােব 

্ার িনেজর �ি্ স�� থাকা উিচ্ েয েস �ীন ্যাগ কেরেছ স�ূনর কািফর িহেসেব।” 

এই শাইখ অপর জায়গায় িব�াির্ বেলেছন, 

“েনেপািলয়ন-এর আইন বা অপর েকান আইনেক �ি্ি�্ করা হেয়িছল আ�াহ র �ীেনর জায়গায়, এবং রাজনীি্, 

‘ইযযা্, স�িত ও র�স�েকর র িবষয়ািদে্ এই �ণী্ আইনসমূহ সু�� ও পির�ার কের েদওয়া হেয়েছ। আর 

এি কুর বয্ী্ অপর েকান বযাখযা বহন কের না।” 194

(১৯৩) 

শাইখ ‘আ�ুর-রযযাক ইবন খলীফাহ  আশ-শািয়িজ (হািফঃ) আমােদর এই িবষয়ির উে�খ কেরেছন, 

“আর এি (্াওহীদ্আল-হািকিময়যাহ ) �ীেনর মে�য েকান িবদ‘আহ  নয়, ঈমান বা ্াওহীদ। বরং, এি ্াওহীেদর 

��সমূেহর মে�য একি, আর েসি হল আ�াহ েক ্ার হািকিময়যাহ-এ এক কের েনওয়া এবং আ�াহ  ও ্ার রসূেলর 

িব�ানেক এবং আ�াহ  ও ্ার রসূেলর আনুগ্যেক অনয েয কােরাও িবি�-িব�ােনর উপর �া�ানয/অ�াি�কার 

েদওয়া। 

আর এে্ িব�াস করা ঈমােনর অংশ েয, আইন �ণয়েনর অি�কার একমা� আ�াহ র এবং েয েকউ জীবেনর েয 

েকান িবষয়ািদর বযাপাের আ�াহ র বয্ী্ অপর আইনসমূহ �হণ করার সুেযাগ িনেয় স��, ্েব েস একটা 
কািফর, িক েযমন আ�াহ  বেলেছন, 

 

                                                                                                                                                                                           

্ার আফগািন�ােনর সময়কােল ি্িন অনযানযেদরেক এই িজহােদ অংশ�হন করার জনয আহবান কেরন, আর যারা ্ার িজহােদর 

আহবােন সাড়া িদেয়িছল, ্ারা অ্যাচােরর িবরে� সাহাযয করে্ এেসিছল। যারা আ�াহর্ স�ি�র স�ােন আফগান িজহােদ এেসিছেলন 

এর মে�য রেয়েছ শাইখ ‘উমার ‘আ�ুর -রহমান এবং ্ার সম� জামা‘আহ , বিহরাগ্ আেরাও অেনক ’আিলমগণ এবং আেরাও এক যুবক, 

েয পরব্তে্ আবূ হামযা িহেসেব পিরিচ্ হয়। এই সকল মানুেষরা সরাসির শাইখ-এর কাজ ও �েচ�ার �ারা �িািব্ হেয়িছেলন। ্ার 

সকল পাি�্যপূণর অজর ন এবং যু�ময়দােন কােজর েশেষ ্ােক শাহীদ করা হয়, যখন ১৯৮৯-এর ২৪ নেি�ের েমাসাদ ্ার গািড়ে্ 

লাগােনা েবামা িরেমাট কে�াল-এর সাহােযয িবে�াির্ কের, যখন ি্িন পািক�ােনর েপেশায়াের শ�বােরর জমুু‘আহ -এর উে�েশয গািড় 

চািলেয় মাসিজেদ যাি�েলন, এে্ যারা মারা যান ্ারা হেলন শাইখ এবং ্ার দইু পু�, ইবরহীম ও মুহা�াদ। এই মহান বযি�র �ৃি্ 

একি মেডল ও পথিনেদরশনা হেয় রেয়েছ ্ােদর জনয যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার আহবান অনুসরণ করে্ চায় এবং ্ার জনয 

আা্যাগ ও কাজ করে্ আ�হী। 

(১৯৩) আল ‘আ�ীদাহ ওয়া আসািরহা ফী বানা’ আল-জাইলী শাইখ ‘আ�ু�াহ ‘আযযাম, পৃ�াঃ ১১৬ ও ১৩৫ 
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‘আপিন  িক  ্ােদর েদেখনিন  যারা  দািব কের েয , আপনার �ি্  যা  নািযল  হেয়েছ  এবং আপনার পেূবর 
যা  নািযল  হেয়েছ , ্াে্  ্ারা  িব�াসী? অথচ  ্ারা  িবচার�াথ ত  হে্  চায়  �গ্-এর কােছ , যিদও  

্ােদর বলা  হেয়েছ  ্া  �্যাখ যান /অ ীকার করে্।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৬০ 

 

‘্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর�  না  ্ারা  আপনার 

উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-িবস�ােদর বযাপা ের যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় , 

্ারপর ্ারা  িনেজ েদর মেন  েকানরপ  ি��া -সংেকাচ  েবা�  কের না  আপনার িস�াে�র বযাপা ের  এবং 

সবরা�করেণ  ্া  েম েন  েনয় /আাসমপরণ  কের।’         -সরূা  আন-িনসাঃ ৬৫” 

 

আল ‘আ�ামাহ ‘আ�ু�াহ  ইবন �‘উদ رحمه هللا 
195F

(১৯৪) ‘আরব উপ�ীপসমূেহর এক স�ািণ্্‘আিলম িনে�া� বণরনা 
কেরেছন, 

“ইসলােমর িবচারকাযর েথেক েস সকল �ণী্ আইনসমূেহর িবেলাপসা�ন ও বজর ন, যা ইসলােমর িবচারিব�ােন 

অি্ আবশযকীয়িােব বহল পিরিচ্, এবং মানুেষর রিচ্ িমথযা ও বাি্ল আইনসমূহ এর (শারী‘য়াহ) িবরে� 

হালাল/�চিল্ করা, এর (শারী‘য়াহ) �ি্�াপন করা এবং মানুেষর মােঝ এর (ন্ুন আইনসমূহ) �ারা িবচার করা 
এবং িবচারকাযর সা�েনর উপায় িহেসেব এিেক ্ােদর উপর �াপন করা, ্েব সি্যই, েসটা আ�াহ র সােথ িশরক 

ফী হিমহী (্ার আইন�ণয়েনর ে�ে�) ।” 196F

(১৯৫) 

েহ সম� িবে�র মুসিলমগণ, এই পির�ার আয়া্, সাহাবা Ê-এর কথা ও ‘আমাল-এর মা�যেম �� বযাখযা, 
’আিলমেদর েথেক আসা সু�র ও শ� শ�াবিল এবং এই িবষেয় ্ােদর ইজমা’-এর পর েকান মসুিলেমর িক ্ােদর 

কুর-এর বযাপাের িব�মুা� সে�হ থাকে্ পাের, যারা শারী‘য়াহ-এর েয েকান িবষেয়র িবরে� আইন�ণয়ন 

কের? কােরাও িক েকান সে�হ থাকে্ পাের েয, এসকল মানুষেদর অবশযই হটাে্ হেব, �ম্া েথেক উে�াচন 

করে্ হেব এবং ্ােদর �ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার অপর শ�েদর জনয দ�ৃা�মূলক উদাহরণ ৈ্রী করে্ 

হেব? 

আমােদর এ কথা িুেল েগেল চলেব না েয, েয সকল ’আিলমেদর কথা উপের উে�খ করা হেয়েছন এর মে�য ক্ক-

েক হ্যা করা হেয়িছল ্ােদর ব�বযসমূেহর জনয, েযমনঃ সািয়যদ �ুতব, ‘আ�ু�াহ ‘আযযাম, মুহা�াদ ্াি� উদ-

                                                           
(১৯৪) ি্িন ইসলােমর একজন মহান ‘আিলম এবং ি্িন আইন�ণয়েনর িবরে� ্ার ফাতওয়া-এর বযাপাের খুবই কেঠার িছেলন। ি্িন 

উপ�ীপসমূেহর নাজরান-এর েশষ অবিশ� শারী‘য়াহ-েকাটর -এর ��ান িছেলন। ি্িন সবসময় আইন�ণয়েনর ে�ে� কুর-এর িবেরা�ী্া 

কেরিছেলন এবং আইন�ণয়েনর ে�ে� িশরক-এ অংশ�হন করে্ অ ীকার কেরিছেলন। আজেক এটা খুবই খারাপ েয, অেনক ’আিলমই 

আইন�েণ্ার পযােনেল েবােস শাসকেদরেক সহেযািগ্া করার মা�যেম িনেজেদরেক টােগরট ে�ে� েঠেল িদে�ন। 

(১৯৫) আশ -শারী‘আ্ উল-ইসলািময়যাহ লা আল-�ওয়ািনন উল-ওয়াদা‘ইয়যাহ, পৃ�াঃ ১৭৯-১৮৩ 
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�ীন আল-িহলালী, হাসান আল বা�া এবং অনযানয অেনেক (رحمه هللا) । েয সকল মুসিলমগণ এসকল বাি্ল 

শারী‘য়াহ �্যাখযান কেরেছ, ্ােদর শ্ সহ� আজ মুর্াদ অ্যাচারী শাসকেদর েজল-এ ব�ী, েযখােন আমােদর 

িূখ�সমূহ এখন ইহূদী ও �ী�ানেদর জনয একি েখলার মাঠ। 

আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ সা�য িদি� েয, আমরা এসকল েলাকেদর শ� এবং আমরা ্ােদর কু
র-এর স্য্ার সা�য েদই এবং ্ােদরেক �ম্া েথেক হটােনার জনয ও ্ােদর িবরে� মানুষেদর স্কর  করার 

জনয আমরা �ে্যক আ�িরক মুসিলমেক আহবান করব। এ কারেণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

 
 

“আর ে্ামরা  ্ােদর সােথ  য�ু  করে্  থােকা , য্�ণ  না  িফতন্াহ  (িশরক ) েশষ  হেয়  যায়  এবং �ীন  

সাম ি�কিােব আ�াহ র জনয  �ি্ি�্  হেয়  যায়।”                                            -সরূা  আল -আনফালঃ ৩৯ 

মুসিলমেদর �ি্ আমােদর দা’ওয়াহ হল সংেশা�নমূলক ও ্থয অবিহ্করণ সং�া�, েযেহ্ু ’আিলমেদর �ারা 

্থয েদওয়া হে�। আমােদর িমশেনর সােথ ্থয জানােনা-এর চাইে্ সংেশা�ন-এর স�কর ই েবশী। কারণ আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালা আমােদরেক িজে�স করেবন েয, আমরা আমােদর ‘ইলম-এর �ারা িক কেরিছ। এটা আজেকর 

্াওহীেদর যু�, আর আমরা এটা কখেনাও পির্যাগ করব না। 

 

েস সকল ’আিলমগণ, যারা এমনিকছু বলেছন, যা ্ারা অনুশীলন কেরন না 
ি�য় িাইেয়রা ও েবােনরা,  

এই অংশি আমরা েসই সকল ’আিলমেদর প� েথেক বলিছ, যারা েজেল িু�েিাগী এবং যােদরেক সে্যর জনয 

হ্যা করা হেয়েছ। িক�, শাসকেদর্‘আিলমগন যারা আমােদর ম�যিােগ অব�ান কেরন, ্ারা এই একই ফাত
ওয়া মুেখ উাারণ করেছন, িক� অনয উপােয় ‘আমাল করেছন এবং আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর 

’আিলমগণ যা বেলেছন ্ার পুনবরযাখযা করেছন, এবং এিােব সে্যর উপহাস করেছন। এিােব �ে্যক ঘটনাে�ে� 

্ােদর একি িি� কথা েদখা যায় এবং এিােব ্ারা কুর-এর িবিি� িাষার বযাপাের ি�মুখী এবং ি�মুখী। 

্ােদর এই বহমুখী্া ছাড়াও, ্ারা মানুষেদর েয েচহারা েদিখেয় থােকন, ্া-ও িবিি�। কখেনাও, যখন ্ােদরেক 

আেদশ করা হয়, ্ারা শাসকেদরেক কুর-এর েচহারা েদখান, এবং ্ােদর িদেক িবচার কেরন। যখন ্ােদরেক 

বলা হয় মানুষেক শা� করে্, ্খন ্ারা সা�ারণ মানষুেদরেক ইসলােমর পিব� েচহারা েদখান, যা েচাখ েথেক 

অ�র �ারায় পিরপূণর এবং �ীেনর জনয কা�ার সুরমুছর নায় আ��। 
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এসকল ’আিলমগণ ্া-ই বেলন যা ইসলাম বেল, িক� ্ারা শ�েক সমথরন করেছন এবং ইসলােমর িবেরা�ী্া 

করেছন। ্ারা একদল ঈমানদারেক যা বেলন, িক ্া-ই ্ােদর রাজােদরেক ও জালািবয়যাহ-পিরি�্্

শাসকেদরেক বেলন না। ্াই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

           
“আর যখন  ্ারা  ঈমানদারেদর সােথ  সা�া্ কের ্খন  ্ারা  বেল , ‘আমরা  ঈমান  এেনিছ ’। 

আবার যখন  ্ারা  একাে�  ্ােদর শাইয়া্ীন  (শাই্ন-এর বহবচন)-এর সে�  সা�া্  কের ্খন  

বেল , ‘িন�য়ই  আমরা  ে্াম ােদর সে�  আিছ। আমরা  ে্া  শ�ু ঈমানদারগেণর সে�  ্াম াশা  কের 

থািক ’। আ�াহ ই  ্াম াশা  করেছন  ্ােদর সােথ। আর ্ােদর ি্িন  অবকাশ  িদেয়েছন , ফেল  ্ারা  

িনেজ েদর অবা�য্ায়  িব�াে�র নযায়  ঘুের েবড়াে�।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৪-১৫ 

এটা জানা িবষয় েয, আমােদর অেনক ’আিলমরাই ইহূদীেদর ’আিলমেদর পদা� অনুসরণ করেব, সু্রাং দয়া কের 

্ােদর িবরি�কর বযবহাের িবি�্ হেবন না। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এসকল শাসনবযব�ার 

চাকিরজীবী/কমরচারী-েদর িজে�স কেরেছন, 

 

“্েব িক  ে্ামরা  িক্ােবর িকছু  অংশেক  িব�াস  কর এবং িকছু  অংশেক  অ ীকার /�্যাখ যান  কর? 

ে্াম ােদর  মে�য  যারা  এরপ  কের , পািথরব  জীবেন  ্ােদর অস�ান /দগুরি্  ছাড়া  েকান  পথ  েনই , এবং 

ি�য়াম াে্র িদন  ্ােদর  কেঠার্র  শাি�র িদেক  িনে�প  করা  হেব। ে্ামরা  যা  কর, আ�াহ  েস  

স�েকর  গািফল /েব-খবর নন। এরাই  আিখরাে্র িবিনম েয়  পািথরব  জীবন  �য়  কেরেছ ; সু্রাং 

্ােদর শাি� লাঘব করা  হেব না  এবং ্ারা  সাহাযয  �া�ও  হেব না।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ৮৫-৮৬ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা �ীেনর এ সকল এযাকােডিমকসমূহ, যারা িবকৃ্ ফাতওয়া �দােনর কল�পূণর চাকিরে্ 

িল�, ্ােদর স�েকর  বেলেছন, 

 

“ে্ামরা  িক  মান ুষেক  সৎকােজর িনেদর শ  দাও  এবং িনেজ েদর িু েল  যাও! অথচ  ে্ামরা  িক্াব  পাঠ  

কর। ্েব িক  ে্াম ােদর  �ান  েনই?”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ৪৪ 
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এই অংশিেক গর�পূণর িহেসেব িবেবচনা করা হে�, কারণ আজ ক্ক ’আিলম এক িনঃ�ােস অ�ূ্ ফাতওয়া 

িদে�ন এবং অপর িনঃ�ােস আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর সােথ িমেল যাে�ন। এটা স�ব্ এমন েযন, 

এক সময় এ সকল ’আিলমগণ খবুই িােলা িছেলন এবং �ান �ারা পিরপূণর িছেলন। এরপর, িকছু সময় বযব�ােন 

খুবই অশি িকছু ঘটেলা। এই অশি েকৗশল ও ফাতওয়া-ই হল েসই িবষয় যা আমরা পাঠেকর সামেন অনাবৃ্ 

করার স�� কেরিছ। 

‘আরব উপ�ীপসমূেহর �া�ন ��ান ও �ীনী িশ�ার ম�ী, শাইখ ‘আ�ুল ‘আিযয ইবন ‘আ�ু�াহ ইবন বায 

িনে�া� ফাতওয়া িদেয়েছন, 

“ উলামাগণ ই্ঃপূেবরই এই বা�ব্ার উপর ইজমা’ কেরেছন েয, েয েকউ দাবী কের েয, আ�াহ র িব�ান অেপ�া 

অপর েকান িব�ান উতম, বা রসূলু�াহ-এর িহদায়া্ অেপ�া অপর েকান িহদায়া্ উতম, ্েব েস একটা কািফর। 

িক েযমন ্ারা ইজমা’ কেরেছন েয, েয েকউ দাবী কের েয, মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ-এর বািহের যাওয়া 

হালাল বা এি বয্ী্ অপর েকান িকছুর িদেক িবচার করা, ্েব েস একটা কািফর, এবং বহদেূরর পথ��। 

আর আমরা উে�খ কেরিছ েয, যারা কযািপটািলজম, কিমউিনজম বা অপর েয সকল ইসলাম িবেরা�ী �ংসাাক 

ম্াদশর রেয়েছ, েসগেলার িদেক আহবান কের, ্ারা কুফার, পথ�� এবং ্ােদর কুর ইহূদী ও �ী�ানেদর 

চাইে্ও খারাপ।” 197F

(১৯৬)
198F

(১৯৭) 

শাইখ ইবন বায অপর জায়গায় বেলেছন, 

“আর আ�াহ  যা হারাম কেরেছন, ্া েথেক েয েকউ হালাল কের েনয় এমন েযেকান িকছু, যা সকল মুসিলম হারাম 

িহেসেবই জােন, েযমনঃ িজনা, মাদক ও িরবা, এবং আ�াহ র শারী‘য়াহ বয্ী্ অপর েকান িকছু িদেয় শাসন করা, 

্েব েস একটা কািফর, মুসিলমেদর স�ূণর স�ি্�েম।” 199F

(১৯৮)
200F

(১৯৯) 

শাইখ ইবন বায-এর ব�বযি পড়ুন, যখন ্ােক আজেকর শাসকেদর স�েকর  িজে�স করা্হেয়িছল, যােদর 

বযাপাের আমরা জািন েয ্ারা শারী‘য়াহ-এ হ�ে�প/পিরব র্ ন কেরেছ এবং এর িি্র আইন�ণয়ন কেরেছ (এবং 
এখেনা করেছ), 

                                                           
(১৯৬) মাজমু‘আ ফা্াওয়া ওয়া মা�লাি্ মাতনু‘আ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ২৭৪ 

(১৯৭) বাহয্ শাইখ স�ব্ এখােন ্ার অপর ফাতওয়াি িুেল িগেয়েছন, েযখােন ি্িন ইহূদী ও �ী�ানেদর এই উপ�ীপসমূেহ আসার 

ৈব�্া/হালাল হওয়া এবং েসই সােথ উপ�ীপসমূেহর বযাংকসমূেহর সাহাযযােথর আইন�ণয়ন করা স�েকর  বেলেছন। 

(১৯৮) আল ‘আ�ীদা্ উস -সাহীহা্ু ওয়া নাওয়াি�দহুা, পৃ�াঃ ৩১ 

(১৯৯) েস সকল সুিদ বযাংকসমূেহর িক হেব যা সম� মা�াহ  ও মাদীনাহ-েক িঘের রেয়েছ? েসই সােথ মানুষেক এই কােজ বা�য করা এবং এই 

বযাপাের আইন�ণয়ন করা ও অ��ারা এর র�া করা? েস সকল কুফার-েদর বযাপাের িক হেব, যােদর এখন উপ�ীপসমূেহ থাকার ও 

এখানকার জিমর মািলক হবারও অি�কার রেয়েছ, আর সবরেশষ আইনানুসাের, এমনিক মিহলােদরও ্ােদর পুরষ অিিিাবক বয্ী্ 

এই অি�কারগেলা রেয়েছ। 
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��ঃ (সা�া্কার �াহক) “িকছু মানুষ এই মে্র অি�কারী েয, উ�াহ -এর ে�ইট্(সা�াজয)-এর কাযরাবিল 

এবং দনুতি্যু� ও করণ অব�ার পিরব র্ ন, শাসকেদর িবরে� কেঠার শি��েয়াগ ও িবে�াহ বয্ী্ স�ব নয়। 

ক্ক এমন আেছ, যারা এই প�ি্র অনুসরণ কের এবং অনযেদরেকও এরপ করে্ েযে্ বেল। আপিন এ স�েকর  
িক বেলন?” 

উতরঃ (ইবন বায) “শারী‘য়াহ-এর েথেক এ �রেনর িচ�ার েকান �ি্ি�্ িকছুই পাওয়া যায় না, বরং এে্ যা 
আেছ ্া �ুরআন-এর কথার সরাসির িবরে� চেল যায় যা আমােদরেক সিক কােজ েশানা ও আনুগ্য করার 

আেদশ েদয়। রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

‘েয েকউ ্ার আমীর েথেক এমন িকছু েদেখ যা আ�াহ র �ি্ অবা�য্া, ্েব ্ােক েস িবষেয় আনুগ্য করে্ 

িদও না, যা আ�াহ র অবা�য্া হে্ আেস। আর আনুগ্য েথেক ্ােদরেক এক হা্ পিরমাণও ্কর /িবেিদ করে্ 

িদও না।’ 

ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص আেরাও বেলেছন, 

‘েয সকল আেদশ আ�াহ র অবা�য্ার জনয করা হয় না, েসগেলাে্ েশানা ও আনুগ্য করা বযি�র অবশয 

করণীয়, যখন েস পছ� কের এবং যখন েস অপছ� কের, সহজ পিরি�ি্ে্ এবং ক�কর পিরি�ি্ে্।’ 

সাহাবাগণ ই্ঃপূেবরই নবীেক েশানা ও আনুগে্যর বাই‘আ িদেয়েছন, িাল ও মে�র বযাপাের, ক�কর ও সহজ 

পিরি�ি্ে্, এবং েয, আনুগ্য েথেক ্ারা এক হা্ পিরমাণ ্কর /িবেিদ-ও করেবন না, য্�ণ পযর� না ্ারা 

পির�ার কুর েদখে্ পান, েযখােন ্ারা আ�াহ  েথেক একি পির�ার �মাণ েপেয় যান। আর এই িবষেয় 

হাদীসসমূহ অসংখয। 

আর এই বযাপারিে্ িব�ান হল আনুগ্য করা এবং ্ােদর সহেযািগ্া করা নযায়পরায়ণ্া ও ্া�ওয়ার ে�ে� 
এবং ্ােদর সাফেলযর জনয দ‘ুয়া করা এবং ্ােদর িাল চাওয়া, য্�ণ পযর� না খারাবী �াস পায় এবং কলযাণ 

বৃি� পায়। আমরা আ�াহ র কােছ দ‘ুয়া কির েযন ি্িন সকল মুসিলম শাসকেদরেক্এই িদেক সং�ার কের িনেয় 

আেসন।” 201F

(২০০) 202F

(২০১) 

                                                           
(২০০) হম উস -সুলহ মা’ আল ইয়াহূদ ফী দ’ুঈ ইশ -শারী‘আ্ ইল-ইসলািময়যাহ,পৃ�াঃ ০৫-০৭ 

(২০১) আমরা এসকল অ্যাচারী শাসকেদর সােথ িক কের শাি�পূণর উপােয় সহেযািগ্া করে্ পাির, অথচ ্ারা মুসিলমেদর জীবেনর 

িবরে�? ্াছাড়া, আমােদর পে� এমন শাসেকর জনয দ‘ুআ করা স�ব নয়, েয শাসক আইন�ণয়ন করেছ, কারণ েস ই্মে�যই �ীন 

ইসলােমর বিহিূর ্ হেয় পেড়েছ। ্ুিম এই বযি�র ফাতওয়া হে্ আেরাও েদখে্ পাও েয, েস েসই শাসেকর আনুগ্য করে্ বলেছ, েয 

শাসক শারী‘য়াহ-এর �ি্�াপন কেরেছ, যা �ুরআন-এর আয়া্সমূহ, সু�াহ -এর শ�াবিল, সাহাবাগণ Ê-এর ইজমা’ এবং ’আিলমেদর 

িবেরা�ী। েস মুসিলমেদরেক কুর-এর �েণ্ােক সহেযািগ্া করে্ বলেছ। এই সহেযািগ্ায়  বড় কুর-এর ৪ ি পেয়ম রেয়েছ, 

ক. এটা আনুগে্যর ে�ে� িশরক, যা আমরা পূেবর বেলিছ, েযখােন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা বেলেছন, “…যিদ ে্ামরা ্ােদর েমেন 

চল/আনুগ্য কর, ্েব ে্ামরাও মুশিরকেদর দলিু� হেয় যােব,” (সূরাহ আল-আন‘আমঃ ১২১) এবং আেরকি জায়গায়, “্ারা ্ােদর 

রাি� (‘আিলমেদর) এবং পীর-দরেবশেদর আ�াহর্ পাশাপািশ রব বািনেয় িনেয়েছ…” (সূরাহ আত-্াওবাহঃ ৩১) হারামেক অনুেমাদন ও 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

150 

অপর একি বই-এ, শাইখ ইবন বায এমন সব িজিনস উে�খ কেরেছন যা ইসলাম িবেরা�ী (একজনেক কািফের 

পিরণ্ কের), আর যখন ি্িন ৮ম িবষয়িে্ আসেলন, ি্িন বলেলন, 

“মুশিরকেদর সাহাযয, সহেযািগ্া ও সমথরন করা, মুসিলমেদর িবরে�।” 203

(২০২) 

                                                                                                                                                                                           
�চলেনর মা�যেম এবং হালালেক আইন�ণয়েনর মা�যেম সমােজ �ংস করার মা�যেম। সু্রাং, মুসিলমরা িক কের ্ােদর আনুগ্য 
করে্ পাের, যখন এি করা বড় িশরক? 

খ. এি রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর ব�েবযর স�ূনর িবেরা�ী, েযখােন ি্িন বেলেছন, “নযায়পরায়ণ্ায় আনুগ্য।”  মুসিলমরা িক কের এমনসব 

েলােকর আনুগ্য করে্ পাের, যারা উপ�ীপসমূেহ সুিদ বযাংকসমূহ িনেয় আসেছ এবং এ সকল �ি্�ান সংর�েণর জনয আইন�ণয়ন 

করেছ? 

গ. এই শাসেকরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার সােথ ্ােদর কৃ্ চুি� ি� কেরেছ, আর এই কেমরর ফেল ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার 

শ�-ে্ পিরণ্ হেয়েছ, েযেহ্ু ্ারা �্ারণা কেরেছ। ্ােদর আনুগ্য, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার সােথ আমােদর চুি�েক বাি্ল 

কের িদেব, যা হল লা ইলাহা ই�া�াহ  মুহা�াদ উর -রসূলু�াহ । 

ঘ. কািফর শাসকেদর সহেযািগ্া ও আনুগ্য-এর মােন হল আমরা িবজয়দ�ৃ দল (মুজািহ�ীন)-এর িবরে� যাব, যারা ্ােদরেক �ম্া 

েথেক সড়ােনার জনয সবরাাক �েচ�া করেছ, েযমন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা বেলেছন এবং আেদশ কেরেছন। যিদ আমরা শাসকেদর 

সােথ ্ােদর (মুজািহ�ীন) িবরে� সহেযািগ্া কির, ্েব এর মােন দাঁড়ায়, আমরা অমুসিলমেদরেক মুসিলমেদর হ্যার জনয সহেযািগ্া  

করিছ। একজনেক ইসলােমর বিহিুর � করার জনয এই কাজই যেথ�, ইবন বায-এর েসই ফাতওয়া অনুসাের, যা ি্িন মুসিলমেদর িবরে� 

কািফরেদর সহেযািগ্া স�েকর  িলেখেছন। 

আমরা ্ার ফাতওয়া হে্ েদখে্ পাি� েয, ি্িন এখেনাও যারা শাসন ও আইন�ণয়ন করেছ, ্ােদর মুসিলম বলেছন, যা ্ার িনেজর 

ফাতওয়ার িবরে� যায়, আেরাও িবরে� যায় আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার কথার, েসই সােথ সাহাবা Ê-এর এবং ’আিলমেদর, যা 

�মাণ কের েয, ি্িন উ�াদ অথবা অসৎ। েয সকল ’আিলমেদর আমরা পূেবর উে�খ কেরিছ, ্ারা আমােদর েদিখেয়েছন েয, এই �রেনর 

মানুষেদর সােথ আমােদর িকরপ করা উিচৎ। 

(২০২) আল ‘আ�ীদা্ উস -সাহীহা্ু ওয়া নাওয়াি�দহুা, পৃ�াঃ ৩১। েস সকল মুসিলমেদর িক হেব, যােদরেক ‘ইরা�-এ অব�ানর্ কুফার 

�ুপস্(আিমর)-এর �ারা িনি�� করা হে�?  বছেরর পর বছর �ের ‘ইরা�-এর মুসিলমেদর জবাই করা হে� এবং আর সবিকছু খবুই 

শা�/ ািািবক হেয় রেয়েছ। আর েসই সােথ মুসিলম িবে�র ে্ল-এর মূলয �াস কের    কুফার-েদর সাহাযয করা এবং েচচিনয়া ও 

আফগািন�ান-এর মুজািহ�ীন-েদর ে�ফ্ার কের উপ�ীপসমূেহর দখলকারী শি�সমূহেক স�� করা এক ৈদনি�ন কেমর পিরণ্ হেয়েছ। 

আর এই সবিকছুর উপের, দইু বছর আেগ, কািফর ি�সমাস-এর সমেয়, েসৗদী রাজ ি�া চাইনীজ-এ �মন কেরিছেলন এবং হা্ 

িমিলেয়িছেলন এবং একি বািনজয চুি� ও আমরস/অ� চুি� কেরিছেলন, নাি�কেদর সােথ। 

এছাড়াও, ্ারা খা্ািম-এর সােথও হা্ িমলাি�ল, এবং ‘আ�ু�াহ  এরপ বলিছল, ‘ইরান এবং েসৗিদ আরব, আফগান 

েটেরািরজম/স�াসবাদ থামাে্ িনেয়ািজ্/উৎসগরকৃ্ এবং খা্ািম আমােদর িাই।’ �কৃ্পে�, ি�য় িাইেয়রা ও েবােনরা, ’আিলমগণ 

যখন এরপ ব�বয করেলন, ্খন আমরা �ুরআন-এর েসই মজবু্  আয়া্ ছাড়া আর েকান িকছুই �রণ করে্ পারলাম না েযখােন 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা বেলেছন, “্েব িক ে্ামরা িক্ােবর িকছু অংশেক িব�াস কর এবং িকছু অংশেক অ ীকার/�্যাখযান কর? 

ে্ামােদর মে�য যারা এরপ কের, পািথরব জীবেন ্ােদর অস�ান/দগুরি্ ছাড়া েকান পথ েনই, এবং ি�য়ামাে্র িদন ্ােদর কেঠার্র 

শাি�র িদেক িনে�প করা হেব। ে্ামরা যা কর, আ�াহ  েস স�েকর  গািফল/েব-খবর নন। এরাই আিখরাে্র িবিনমেয় পািথরব জীবন �য় 

কেরেছ; সু্ রাং ্ােদর শাি� লাঘব করা হেব না এবং ্ারা সাহাযয �া�ও হেব না।”-সূরাহ আল-বা�রাহঃ ৮৫-৮৬ 
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িক�, চলুন ১৯৯০ সােলর ্ার একি ফাতওয়া েদিখ, েযখােন ি্িন পিব� িূখে� বিহরাগ্ (কুফার) �ুপস 

(আিমর)-এর �েবশেক অনুেমাদন িদেলন, 

“েসৗিদ গিানরেমম-এর েথেক যা হেয়েছ, এর কারণসমূহ হল, কেয়্ী্ে�ইট্(সা�াজয)-এর �ি্ ‘ইরাি� ে�ইট্
(সা�াজয)-এর অ্যাচােরর িবরে� েস সকল আিমরেদর েথেক সবিকছু  িনেয়  সাহাযয  চাওয়ার  মা�যেম িাল 

�রেনর উ�য়ন, যােদর মে�য রেয়েছ িকছু সংখযক ম ুসিলম  এবং ্ারা  বয্ী্  অনযানয  (কুফার)-রা , েযন 

‘ইরাি� িমিলটারী আ�াসেনর �ি্েরা� ও িূখ�সমূেহর (উপ�ীপসমূহ) �ি্র�া করা যায়।” 

“এিােব েসটা (ফাতওয়াি) একটা ৈব�/হালাল আেদশ, এবং অপরিদেক এর িবচার/রায় একি্জররী �েয়াজন, 

আর এটা িকংডম/রাজয-এর জনয অি্ জররী �েয়াজন েয, এটা (িকংডম/রাজয) ইসলােমর িূখ�সমূহ ও 

মুসিলমেদর �ি্র�ার জনয এই অবশযপালনীয় কাজির �ি্�া কের। েসই সােথ িূখ�ি ও এর মানুষেদর 

পিব�্া র�া করা একি অ্যাবশযক িবষয়। অপরিদেক এটা স�ূনররেপ অপিরহাযর এবং একি বা�য্ামূলক 

দািয়�।” 

“সু্রাং, এি (িকংডম/রাজয) অবযাহি্�া�, এবং িূখ�ি ও এর মানুষেদর খারাবী েথেক িনরাপতা এবং এি 

(িূখ�)-েক �্যািশ্ িমিলটারী আ�াসন েথেক র�া করার জনয এির (িকংডম/রাজয) িবচ�ণ ও উৎসুক 

আকা�ার িদেক আকি�ক,  ্ঃ�ু র্  কেমরােদযাগ �শংসনীয়। আর এটা ই্ঃমে�যই �ি্ি�্ হেয় িগেয়েছ েয, 

‘ইরা�-এর ে�িসেডম, কেয়ে্র সা�ারণ মানুষেদর কােছ িব�� নয়। সু্রাং, ্ার েথেক �্ারণা �্যািশ্। 

সু্রাং এই কারেণ, স্কর ্ামূলক বযব�া �হণ এবং িকছু সংখযক পযর� বিহরাগ্  আিমরেদর �ারা িূখ�ি ও 

এর মানুেষর িনরাপতা �দান এবং এই িূখ�ি ও এর মানুেষর সবিকছু েথেক সরু�া ও কলযােণর উৎসুক 

আকা�ার জনয এই �েয়াজনীয়্ােক আহবান করা হেয়িছল।” 

“আর আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ দ‘ুয়া কির েযন ি্িন এটােক সাহাযয কেরন এবং ি্িন এটােক 

�ে্যক কলযােণর উপর রােখন এবং ি্িন েযন অিি�ায়সমূহেক কলযাণ দান কেরন, ফলাফলেক উতম কেরন, 

ি্িন েযন �ে্যক খারাবীেক ব� কেরন এবং ি্িন েযন আ�াহ র শ�েদর পিরক�নােক পথ��্ার িদেক চািল্ 
কেরন এবং ি্িন েযন মুসিলমেদরেক ্ােদর খারাবী েথেক িবশ� কেরন এবং ি্িন, মহাপরা�মশালী ও 

মহামযরাদাবান-ই দািয়�শীল িহেসেব সেবরাতম।” 204

(২০৩)(২০৪)(২০৫) 

                                                           
(২০৩) এই ফাতওয়াি শাই্েনর েপপারওয়াকর  (কাগজ-কলেমর কাজ) বয্ী্ আর িকছুই নয়, যা িলখা হেয়েছ উ�াহ -েক �ংস করার 

জনয। িনে�া� কারণসমূেহর জনয এি জানা যায়, 

ক. এই ফাতওয়া, ্ুিম যিদ েখয়াল কের থােকা, �ুরআন-এর একি মা� আয়া্ও এর মে�য েনই, কারণ একি আয়া্ও এিেক সমথরন 

কের না, েযেহ্ু েযেকান আয়া্ই এর িবরে� যােব। 

খ. একি মা� হাদীসও এর সমথরেন েপশ করা হয় িন, কারণ সকল হাদীস এির িবরে� যায়। 

গ. ্ার কােছ অ্ীে্র ’আিলমগণেদর েথেক েকান দালীল েনই, যা েস ্ার শয়্ািন ফাতওয়ার সমথরেন েপশ করেব। 
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রসূল ملسو هيلع هللا ىلص িক বেলন িন েয, যারা পিব� িূখে� হারাম কাজ কের ্ারা অিিশ�? 

 

                                                                                                                                                                                           
ঘ. রসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص আরব উপ�ীপসমূহ েথেক ইহূদী ও �ী�ানেদরেক বিহ�ার করার বযাপাের যা বেলেছন, এই ফাতওয়াি ্ার বযাঘা্ ঘটায় 

ও অ ীকার কের। এই বযি� �কৃ্পে� ্ােদরেক উপ�ীপসমূেহ িনেয় আসেছ এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ও মুসিলমেদর কথার িবেরা�ী্া করেছ। এটা 

শ�ুমা� একি অনাবৃ্ কুর এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর ব�েবযর �� িবেরা�ী্াই হে্ পাের। 

ঙ. এটা েদখাে� েয, ি্িন হালালেক হারাম করেছন এবং হারামেক হালাল করেছন, এবং ি্িন এই ফাতওয়ার পূেবরা� ফাতওয়াির 

িবরে� েযে্ আ�হী। েসই ফাতওয়াি েজার গর�ােরাপ কেরেছ েয, মুসিলমেদর িবরে� কুফারেদরেক সামানয্ম সাহাযয করাও বড় 

কুর। উপ�ীপসমূেহর ’আিলমগণ কখেনাও সা�ামেক কািফর বেলন িন, এবং ্ারা এমনিক ্ােক ‘িশ‘আহ -েদর িবরে� পূবর-�ার-এর 

অিিিাবক’-বেলও সে�া�ন করে্ন। এরপরও ্ারা এই সকল কুফার �ুপস-েদর উপ�ীপসমূেহর বািহর েথেক আমদািন কেরেছন 

সা�াম ও ‘ইরাি� মানুষেদর হ্যা করার জনয, আর এটা পির�ার কুর, কারণ আ�াহ  বেলেছন, 

“ে্াম া েদর  ম�য  েথ েক  েয  েকউ  ্ােদর  ব�ুরেপ  �হন  করেব  েস  ্ােদরই  একজন  হেব ,”                       -সূরাহ আল মাইদাহঃ ৫১ 

চ. আমরা ্ার খারাবী আেরাও েদখে্ পাই, যখন ি্িন কািফর আিমরেদরেক েকামল রেপ েপশ করেলন, যখন ি্িন কুফার না বেল 

িলখেলন ‘ফেরইন �ুপস’ (বিহরাগ্ আিমরগণ) । আর ি্িন জােনন েয, এ সকল �ুপস-রা আমরড �ুেসইডার বয্ী্ আর িকছুই নয়, 

সমকামী �ারা িি র্ , যারা উপ�ীপসমূেহ �েবশ করে্ েপের অি্ আনি�্। এই আিমরেদর িি্ের রেয়েছ ইহূদী এবং �ী�ানরা, যারা 
্ােদর ৈসনযেদর  ি�র জনয চাচর   (�ী�ানেদর িগজর া) ও িসনাগগ (ইহূদীেদর উপাসনালয়) �ি্�া কেরেছ, এমনিক যিদও রসূল ملسو هيلع هللا ىلص অি্ 

পির�ার ব�েবয ্ােদর বিহ�ােরর জনয আেদশ িদেয়েছন। এই ফাতওয়াি এমনিক �ুরআন-এর পির�ার আয়া্সমূেহর িবরে� যায়, যা 

্ােদর উপ�ীপসমূেহ উপি�ি্রও িবরে� যায়। আর এই সবিকছুেক একি�্ কের, ১৪০০ বছেরর মে�য এই �থম, ইহূদীরা 
উপ�ীপসমূেহর িি্র েশাফার (েিড়ার িশং েথেক বাজােনা শ�, যা �মতয় অনু�ােন বাজােনা হয়) বািজেয়েছ, ্ােদর খাইবার েথেক 

বিহ�ৃ্ হবার পর উপ�ীপসমূেহ পুনঃ�েবেশর আন� উদযাপন-এর খুশীে্, েযখােন ্ারা বসবাস করে্া। েসই সােথ �ী�ানরাও সি�য় 

রেয়েছ, আর েরিডও ে�শনগেলাে্ ্ােদর খারাবী/শয়্ািন �চার করা একটুও ব� কের িন, যা অেনক েবানেকই পথ�� কেরেছ এবং 

্ােদর ির�াহ কিরেয়েছ। এছাড়াও িকছু িরেপাটর  েদখা িগেয়েছ, েযখােন নবীন মুসিলম েমেয়রা এই ‘ফেরইন’ ৈসনযেদর সােথ িনরাপতার 

দাবী করে্ পি�মা েদশগেলাে্ পািলেয় যাে�। এই সকল অজর েনর জনয �নযবাদ জানাে্ হেল আমােদর সােথ রেয়েছ শাইখ ইবন বায ও 

উপ�ীপসমূেহর িসিনয়র ’আিলমগণ। 

ছ. ইবন বায ্ার অপর একি িবখযা্ ফাতওয়ার িবরে� িগেয়েছন, েযখােন ি্িন বণরনা কেরেছন েয, েকান মুসিলেমর জনয, 
মুশিরকেদর সােথ যু� করার জনয েকান মুশিরেকর সাহাযয েনওয়া ৈব� নয়, েযেহ্ু রসূল ملسو هيلع هللا ىلص িবশ�/সাহীহ বণরনাসমূেহ এরপ আেদশ 

কেরেছন। িক� েদখুন, ি্িন েকানিদেক ঘুের িগেয়েছন এবং িক কেরেছন, যখন পিব� িূখ�সমূহ বযবহার কের মুসিলমেদর হ্যাকােযর 

মুশিরকেদর সাহাযয করেলন। 

জ. এই ফাতওয়াি পাঠেকর উপর জাদমু� আেরাপ করার জনয বযবব্ হেয়েছ, েযেহ্ু েশষাংশি আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার িনকট 

দ‘ুআ িদেয় িি র্ । এটা িফর‘আউন-এর েকাটর -এর জাদকুরেদর পির�ার চালািক। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা আমােদরেক স্কর  কেরেছন 

েযন হা�্-েক বাি্ল-এর েপাশাক পরােনা না হয়। ্বুও এই বযি� কেরেছন, এবং এই বাি্ল-েক ইসলািমক রেপ েদখােনার �েচ�া 

কেরেছন, েযখােন এটা স�ূনর ইসলােমর িবপরী্। 

(২০৪) আল িফ�্ িহয়যা্ উল-মা‘আিসরা, নং. ০৬, ১৯৯০ সােল গালফ (�ায় �লেবি�্ উপসাগর)-এর স�টকাল/সি��ণ স�িকর ্। 

(২০৫) এখন পযর�, ‘ইরা�-এ এখেনাও িশশেদর হ্যা করা হে� এই ফাতওয়ার জনয। এই সবিকছুর উপের, ইবন বায ্াওবাহ ছাড়াই 

মৃ্ুযবরণ কেরেছন এবং এই ফাতওয়ার একি অংশও ্ুেল েফলা বয্ী্। ্ােক হয়্ ্ার িমিন�ার �ারা এরপ করে্ বলা হয়িন। 
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“মাদীনাহ পূ্ এবং পিব�, এিােব েয েকউ এর মে�য একি নবয-আিব�ার/িবদ‘আহ  আিব�ার/উ�াবন কের, 

অথবা নবয-আিব�ারক-েক িনরাপতা �দান কের, ্েব ্ার উপর অিিশাপ আ�াহ র, িফিরশ্াকেলর এবং 

মানবজাি্র।” 207

(২০৬) 

�ে্যেকই এই সুিদ বযাংকসমূেহর িবদ‘আহ -েদখে্ পাে� এবং ্ােদর �ণী্ আইনসমূহ, যা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর িূখে� 

এক িসিরজ িবদ‘আহ । আর ্বুও এ জায়গাসমূেহর ’আিলমগণ শ�ুমা� েসই িশরক-এর কথা বেলন, যা হল কবর-

এর ে�ে� িশরক এবং ্ােদর, যারা পৃিথবীর ক্ৃর ে� েনই! 

যিদও আমরা ফুটেনাট-এ উে�খ কেরিছ েয, উেপার� ফাতওয়াি কুর, এর মােন এই নয় েয, আমােদর এই 

বযি�েক কািফর বলে্ হেব। এর কারণ হল, একজন বযি�েক কািফর বেল সে�া�ন করা, ্াকফীর (একজন 

বযি�র িবরে� ্াকফীর এর অিিেযাগ আনা) করার িনয়ম অনুসাের করে্ হেব, আহল উস -সু�াহ -এর প�ি্ ও 

আদব অনুসাের। 

��ান্, বযি�ির বযি�গ্ িবষয়ািদ অবশযই এর অ�িুর � করে্ হেব। িক� গেবষণার উে�েশয এবং পৃিথবীে্ 

আ�াহ র শাসেনর কলযােণর উে�েশয, আমােদরেক অবশযই বলে্ হেব েয, কুর িক, ঈমান িক, যিদও আমােদর 

সবসময় েক কািফর আর েক কািফর নয়, এ্দরূ যাবার �েয়াজন েনই। ্েব, আমরা একজন আেলেমর িনছক 

পদ�লন বা িুেলর অনুসারী হে্ পাির না, কারন ্াওহীদ-এর যু� অি্ দীঘর এবং র�া�। আমােদরেক িনেজেদর 

�ি্র�া করা িশখে্ হেব, যখন ’আিলমেদরেক ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরে� বযবহার করা হয়, ে �ায় বা 

অিন�াকৃ্িােব। আর, আ�াহ  েযন আমােদরেক ্ার সরল পেথ পিরচািল্ কেরন। 

দঃুখজনকিােব, আমরা এই িরেপাটর -ি করে্ িবষ� েবা� করিছ েয, এই �রেনর ফাতওয়া িবরল নয়। আেরকজন 

’আিলমও আেছন, িযিন হািকিময়যাহ-এর িবষয়ি িনেয় িয়াবহ িুল কেরেছন। ইবন বায-এর পর ক্ৃর �শীল পেদর 

ি�্ীয় ’আিলম, শাইখ সিলহ  আল উসাইিমন আেদশ কেরেছন, 

“েয েকউ আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া �ারা িবচার কের না, এিেক হালকা কের, এির �ি্ ঘৃণা/অব�া �দশরন 

কের, অথবা দগৃ িব�াস রােখ েয, এি বয্ী্ অপর িকছু অি�ক হা�্/নযায় ও মযরাদাবান বা সৃি�কেলর জনয 

অি�ক কলযাণকর, ্েব েস েসই কুর-এর কািফর, যা একজনেক �ীেনর বিহিূর ্ কের। আর েসই সােথ েয েকউ 

মানবজাি্র জনয একি মানহাজ (স�ুনর প�ি্/কমরপ�ি্)-এর  রপ আইন েবর কের আনেছ, যা শারী‘য়াহ-এর 

িবেরা�ী, এবং মানুষেক এর অনুসরন করাে�। 

                                                           
(২০৬) বুখারী ও মুসিলম �ারা স�িকর ্। আমরা সকল িবদ‘আহ  েদখে্ পাি� মা�াহ  ও মাদীনাহ-এ, আর েসই সােথ সুিদ বযাংকসমূহ এবং 

কফফফারেদর জনয কনিসউেলইট িনেয় আসা হেয়েছ পিব� িূখে�। এ সবিকছুই িবদ‘আহ , আর আমরা জািন না েয, িক কের এ সকল 

েলাকেদর �ি্র�া/িনরাপতা �দান করা হে�, েযখােন রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ওহীর মা�যেম ্ােদর অিিশাপ িদেয়েছন। অপরিদেক, মুসিলমেদরেক 

েসই িূখে� যাবার অনুেমাদন েদওয়া হে� না, েযই িূখ�েক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা িহজরাহ-এর িূখ� বেলেছন। 
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আর ্ারা শারী‘য়াহ-এর িবরে� িমথযা ও েিজাল আইনসমূহ এ বয্ী্ ৈ্রী কের না েয, ্ােদর এগেলার 

(বাি্ল আইনসমূহ) �ি্ দগৃ িব�াস রেয়েছ েয, এগেলা সৃি�কেলর জনয উতম ও অি�ক্র কলযাণকর, যখন 

মানব-েবা�শি� ও মানবমেনর �াকৃি্ক  রপ হে্ এটা সহেজই জানা যায় েয, মনুষয এ বয্ী্ একি প�ি্ 

েথেক িফের অপর একি প�ি্ে্ যায় না েয, েস যা েছেড় এেসেছ ্ার গর�হীন্া ও যার িদেক এিগেয় িগেয়েছ 

্ার গর� ও অ�গািম্া স�েকর  ্ার দগৃ িব�াস রেয়েছ।” 208

(২০৭)(২০৮) 

শাইখ উসাইিমন অপর জায়গায় বেলেছন, 

“যিদ েকান্‘আিলম এমন শাসেকর অনুসরণ কেরন, েয শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন/িবচার কের না, ্েব েসই 

‘আিলম িনেজই �গ্।” 210

(২০৯) 

িক�, পরব্ত ঘটনািে্, েযখােন ইবন উসাইিমন �কৃ্পে� আমােদরেক আেদশ করেলন, ্ার পুেবরা� ফাত
ওয়ার িবরে�, যখন ি্িন বলেলন, 

 

“আর আমরা যিদ সবচাইে্ দরূব্ত স�াবনার কথা িচ�া কির েয, ক্ৃর �শীল শাসক একটা কািফর, ্েব িক এর 

মােন এই দাঁড়ায় েয, আমােদর মানুষেক ্ােদর িবরে� উ�ী� করে্ হেব?” 211

(২১০) 212

(২১১) 

                                                           
(২০৭) মাজমু‘আ সাইিমন, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪১, েথেক েনওয়া হেয়েছ। এখানকার এই ব�বযিে্ উসাইিমন, যারা �কৃ্পে� (বাি্ল) 

শারী‘য়াহ ৈ্রী করেছ আর যারা শারী‘য়াহ বয্ী্ অপর িকছুেক হা�্/নযায় বলেছ, ্ােদরেক একই ে�ণীিু� কেরেছন। ি্িন বেলেছন 

েয, ্ারা কুফার। এটা যুি�স�্, এই বা�ব্ার জনয েয, আমরা ‘আমাল (কাজ)-এর মা�যেমই চিল, এবং মানুষ একির উপের 

অপরিেক িনবরাচন কের বা কাজ কের, যিদ েসই িনিদর� িবষয়িেক েস অি�ক্র ে�য় মেন কের। যিদ েকউ আইন�ণয়ন কের, ্েব এটা 
এ বয্ী্ আর েকান কারেণ নয় েয, ্ারা মেন কের েয অনয েকান িকছু শারী‘য়াহ-এর ম্ই বা এর েচেয় উ�্, ্া না হেল েস 

আইন�ণয়ন করে্া না। 

(২০৮) এখােন এগেলা খুবই সু�র কথা, যা আহল উস -সু�াহ -এর মানহাজ (কমরপ�ি্)-এর সােথ িমেল যায়, িক� ি্িন িক এই ফাতওয়াির 

দাবী পূরণ করেছন এবং এি িক ্ার এই িবষয়ক পূেবরা� ফাতওয়ার সােথ মানানসই? না, এর কারন হল উপ�ীপসমূেহ আইন�ণয়েনর 

ে�ে� িশরক হে�। ি্িন এেকর অি�ক ে�ে� মুজািহ�ীনেদর রা�ায় বা�া িদেয়েছন, যারা (মুজািহ�ীন) শারী‘য়াহ-এর মে�য যারা 

আইন�ণয়ন করেছ ্ােদর িবরে� িজহাদ করেছ, এবং যারা শারী‘য়াহ-েক উপের ্ুেল �রার ও এর �েয়াগ করার েচ�া করেছ। ি্িন 

�কৃ্পে� কুফারেদরেক �া�ানয িদেয়েছন, যারা মুসিলমেদর িবরে� যু� করেছ, যা �ুরআন-এর আয়া্সমূহ, হাদীসসমূহ এবং 

’আিলমেদর ইজমা’ অনুসাের একি িবশাল হারাম ও মারাাক পাপকাজ। 

(২০৯) িফ�্হ উল-‘ইবাদা্-মুহা�াদ সিলহ  আল উসাইিমন, েটইপঃ ০২ 

(২১০) শাইখ ইবন উসাইিমন-এর সােথ �� ও উতর, ইসুযঃ ৬০২, ্ািরখঃ ০২/০৪/১৪১৭ িহজরী, আল মুসিলমূন িনউজেপপার। এই ফাত

ওয়াি �কৃ্পে� �ুরআন, সু�াহ , সাহাবা Ê-এর ব�বযসমূহ, ’আিলমগণ এবং েসই সােথ মুসিলম উ�াহ -এর সা�ারণ িবেবক-বুি�রও 

িবরে� যায়, আর সা�ারণ মানুষ এ স�েকর  িক মেন কের ্া বলা বাহলয। 
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আসুন েদখা যাক, সবরেশষ ফাতওয়াির অনুশীলেনর মা�যেম আলেজিরয়াে্ িক ঘেটেছ। যিদও উসাইিমন-এর 

ব�েবযর অনুসাের আলেজিরয়ার েন্াগণ কুফার (েযেহ্ু ্ারা শারী‘য়াহ-এর পিরব র্ ন কেরেছ), এই বযি�র 

ফাতওয়ার �েয়াগ/অনুশীলন �কৃ্পে� ্ােদর আনুগে্যরই আহবান করেছ। আলেজিরয়ার িজহােদর জনয এমন 

িাইেদর �েয়াজন যারা কাজ ও যুে� অব্ীনর হেব। এই সাহাযয এেসেছ, সকল �শংসা শ�ুমা� আ�াহ র, িকছু 

িাইেদর মা�যেম যারা যু� ও দা’ওয়াহ -এর একি সালাফী েগা�ী িহেসেব পিরিচ্। আর যখন এ সকল িাইেয়রা 
িজহাদ ও শারী‘য়াহ-এর �েয়ােগর জনয উেঠ দাঁড়ােলা, ইবন উসাইিমন �কৃ্পে� েসখানকার িজহােদর আমীরেক 

বলেলন, 

“আর ই্ঃমে�যই, আ�াহ  আলেজিরয়ার অেনক িাইেদরেক ্ােদর অ�সমূেহর হ�া�র/সমপরন ঘিেয়েছন এবং 
িফতন্াহ র অবসান ঘিেয়েছন এবং ্ােদর ৈ�যরশীল্ার জনয আলেজিরয়ার নবীনেদর আজ অেনক কলযাণ 

রেয়েছ। আর আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ আশা কির েয, ্ুিমও অি্ শী�ই ্ােদর ম্ একজন 

আমীর হেব। 

                                                                                                                                                                                           
(২১১) এই ব�বযি বড় অ�ের িলখার জনয আমরা �মা �াথরনা করিছ, েযন এি পিব�। �কৃ্পে�, আমরা এি এরেপ িলেখিছ ইসলােমর 

শ�েদর সমথরেনর বযাপক্া েদখােনার জনয, �� ও েকান আপিতিবহীন। ্ােদর অস্্ার জনয আ র্ নাদ ও িবলাপ করাই হয়্ ্ােদর 

ব�েবযর বযাপাের সুচনা করার জনয উপযু� প�ি্, েযেহ্ু েয �রেনর উে�গজনক ও �ংসাাক কথাবা র্ া ্ারা বলেছন। এই একই 

��েদর একই বযি�র পূেবরা� ব�বযসমূেহ ্ুিম েদখে্ পাও েয, ি্িন শনা� করেছন েয, কুর িক। ি্িন আহল উস -সু�াহ -এর মত 

অনুসাের কুর শনা�করেণর ে�ে� িব�মুা� সে�হও রােখন িন। িক�, সবরেশষ ব�েবয ি্িন প�ি্ েদিখেয় িদেয়েছন েয, কুর-এর 

সােথ এবং যারা এর ্াাব�ান করেছ ্ােদর সােথ িকরপ আচরন করে্ হেব। 

্ােদর (শাই্ন শাসকেদর) িনেজেদর জনয হালালেক হারাম বা হারামেক হালাল করার ফলাফল িবেবচনা না কের এবং ্ােদরেক মুসিলম 

েগা�ীর ক্ৃর �শীল মানুষ িহেসেব িবেবচনা করার মা�যেম (েযমনঃ ্ােদরেক মুসিলম নারীেদর িবেয় করে্ েদওয়া, ্ােদর �ি্��ীেদর 

শাি� েদওয়া-আহ্ ও িনহ্ করা, ্ােদর চুি�সমূহেক স�ান করা, এবং সবসময় ্ােদর পে� থাকা ), এটা ্ােদর জনয কুর হে্ পাের 

যারা এি করেছ, শ�ু েসই বযি�রই কুর হেব না েয িূখ�ি শাসন করেছ। ্ারাও এই কুর-এর অ�িুর � যারা ্ােক (শাই্ন শাসক) 

একি উপযু� ও আইনস�্ শাসক িহেসেব পদমযরাদা ও আনুগ্য িদেয়েছ। 

স�ব্ সবচাইে্ দঃুখজনক িবষয় হল এটা জানা েয, যখন আমরা এসকল ’আিলমেদর ব�বযসমূহেক একই িবষেয় অ্ী্ ও ব র্ মােনর 

’আিলমেদর সােথ ্ুলনা কের থািক, অ্ীে্র িব�� ’আিলমগণ কুর শনা� করার পর উপযু� আেদশ ও ফাতওয়া িদেয়িছেলন, েযন 

মানুেষর সবরাাক সামথরয িদেয় এিেক অপসারণ যায়। িক�, আমােদর সময়কার ’আিলমগণ এই িবষয়িেক অ�কােরর মে�য রােখন, 

আর যিদ ্ােদরেক এই িবষেয় কথা বলে্ হয় এবং �কাশ কের িদে্ হয়, ্ারা আেরাও পরামশর েদন এর সােথই বসবাস করে্ এবং এই 

িবষেয় েকান িকছুই  না করার জনয। আমরা এখন বুঝে্ পারিছ েয, েকন এই �রেনর কুর আমােদর পূবরব্তেদর সােথ েবশী সময় �ায়ী 

হয় িন, এবং িকিােব এি আমােদর সমেয় আেরাও শি�শালী িশকড় ও শাখা-�শাখা গজাে�। এর কারণ হল, এটা শনা�করেণ বযথর্া ও 

এটার বযব�া�হেন অবেহলা। এই মানুেষরা শ�ু এই উ�াহ -েকই বযথর করেছ না, বরং ্ারা আ�াহ , মহাপরা�মশালী ও মহামযরাদাবান-এর 

অি�কারেকও �ংস করেছ, যা হল এই সকল েলাকেদরেক শাি� েদওয়া ও ্ােদরেক �ম্া েথেক অপসারণ করা। এই হল িকছু 

খযাি্স�� ’আিলমেদর উদাহরণ, যারা কুর-েক ছিড়েয় িদে�ন ও �রািস্ করেছন এবং মানুেষর িবরে� ্ােদর কপট্াসমৃ� 

চালািক বযবহার করেছন েযন ্ারাও ্ােদর ম্ িচ�া শর কের। 
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েয সকল িবষয়ািদ ে্ামােদর মে�য পাথরকযপূণর, এটা স�ব শাি� ও সমেঝা্ার রা�ায় দগৃিােব চলার মা�যেম, এবং 
েয, ্ুিম আ�াহ র ই�ায় এই রা�ায় িনেির জাল িনয়যাহ ও উৎসগরপরায়ন্া িনেয় িুল সংেশা�ন করেব এবং শাি�র 

িদেক �ািব্ হেব।” 213

(২১২) 

আমরা েদখে্ পাি� েয, এ সকল ব�বযসমূহ পৃিথবীে্ আেরাও কুর এবং আেরাও িমথযাচার বয্ী্ আর িকছু 

ছড়ােব না এবং মুজািহ�ীনেদর দঃুখ ও িবষ�্া বাড়ােব, যারা িকনা এই দঃুখজনক বা�ব্ার পিরব র্ ন করার 

েচ�া করেছ এবং ্ােদর ফারদ পালন করেছ। আর এই �রেনর সকল ে�ে�, এই �রেনর ’আিলমেদরেক অবশযই 

পিরহার কের চলে্ হেব, কারণ ্ারা পূবরব্ত ’আিলমেদর  েথেক যা িশেখেছন ্ার বযবহার কের শ�ুমা� 

ক্ৃর �শীল মুর্াদ শাসকেদরেক সাহাযয করেছন। 

আর যিদ ্ােদরেক আমােদর েকানিকছুর জনয িজে�স করে্ই হয়, ্েব আমােদর অনুস�ানেক এরেপ েদখে্ 

হেব েযন আমরা মরিূিমে্ শূকর খাি�। অনয িাষায়, এি হেব আমােদর যাবার েশষ জায়গা। আমােদর 

কখেনাই হািকিময়যাহ বা িজহাদ-এর িবষেয় ্ােদর কােছ আেবদন করা যােব না, েযেহ্ু এরা হেলন শাসনবযব�ার 

িাড়া করা ব�কু। এই ’আিলমেদর েথেক একি বা দ’ুি উত� ব�বয বা�ব্ােক পিরবি র্ ্ কের িদেব না, অথবা 

বা�ব্ার িবষয়েক পিরবি র্ ্ করেব না েয, ্ারা এ সকল শাসকেদরেক ্ােদর অ্যাচাের সমথরন করেবন। এ 

সকল ’আিলমগণ মুসিলম জনসা�ারণ-এর সােথ কুর-এর েয নািড়র সংেযাগ কেরেছন, �ািসকাল ’আিলমেদর  

িক্াবািদ পড়ার মা�যেম ্া কাটা/িছ� করা েযে্ পাের। 

িশরক আল-হািকিময়যাহ-এর বযাপাের স্য না বলার ফলাফল 
শারী‘য়াহ-এর দশুমন বা যারা শারী‘য়াহ-এ হ�ে�প করেছ, ্ােদর বযাপাের েয সকল ’আিলমগণ স্য কথা বলেছন 

না এবং ্ােদর িবরে� দগৃিােব দাঁড়াে�ন না, ্ােদর এরপ করার স�াবয পিরণি্ হল এরপ েয, িবষয়ি 

আেপাস-এর িদেক �ািব্ হে্ পাের, যা ্াওহীেদর ে�ে� েমােটও �হণেযাগয নয়। 

ক্ৃর �শীল হওয়া এবং শাই্ন েলাকেদর িফতন্াহ  ও খারাবী অপসারণ-এর িফ�্হ-এও এি �হণেযাগয নয়। 

মানুষেদর েথেক যারা আেপাস করেছ ্ােদর মে�য ক্ক-েক আমরা েদেখিছ, মানুষেক পালরােমম-এ েযাগদােনর 

অনুেমাদন িদে�, এ কথা েজেন েয, এটা (পালরােমম) িক এবং এটা িক কের। আমরা আেরাও েদেখিছ রাজ্নি্ক দল 

করা্এবং িবে�াহ্করা এবং মুসিলম ও কািফরেদর মােঝ �ম্া িাগ কের েনওয়ার ফাতওয়া। িকছু ফাতওয়া 

                                                           
(২১২) আশ -শার� আল-আওসা্ মযাগািজন েথেক েনওয়া হেয়েছ, রিব’ আল আওয়যাল, ১৪২১। অেনেক বলে্ পােরন েয, এটা এই আেলেমর 

খযাি্ ন� করার একি খারাপ �চার। এমনিক অেনেক বলে্্পােরন েয, এি একি �পাগা�া (রটনা) । যােহাক, যারা এরপ িাবেছন, 

্ারা িুল করেছন। এই মযাগািজনি একি েসৗিদ িিিতক ও েসৗিদ ্হিবেল চািল্ মযাগািজন, যা এই কথাগেলা িরেপাটর  কেরেছ এবং 

ব র্ মােন ক্ৃর �শীল েসৗিদ গিানরেমম-�ারা স�ূনররেপ  ীকৃ্�া� মযাগািজন। এিােব, যিদ এই কথাগেলা উসাইিমেনর মযরাদার যথাযথ 

না হ্, ্েব েসৗিদ গিানরেমম অবশযই এরপ আির েকল (অনুে�দ)-এর িবেরা�ী্া করে্া, অথবা উসাইিমন িনেজই এর িবেরা�ী্া 

করে্ন। এই ফাতওয়ার বহ বছর পর, এই বযি� আজও ্াওবাহ কের িন। এই �রেনর আেবদেনর ফলাফল হল, আলেজিরয়ায় আেরাও 

েবশী পিরমােণ আইন�ণয়েনর ে�ে� িশরক এবং িূখে� আেরাও অি�ক পিরমােণ খারাবী। আমরা এখন েদখে্ পাি� েয, 

শয়্ািন/খারাবীর সাহাযযকারী কারা, আর িকিােব উাপদ� েলােকরা ’আিলমেদর ইজমা’-এর িবেরা�ী্া করে্ পাের। 
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মুসিলম িূখ�সমূেহ কুফারেদরেক ��ান অব�ান �দান করেছ, এবং আেরাও িকছু ফাতওয়া রেয়েছ যা কুফার 

শি�সমেূহর অপসারণেক হারাম করেছ। 

আজকাল এমন িকছু িবি�ও রেয়েছ, যা এমনিক আ�মনাাক িজহাদ বা এর িনকটব্ত িবষয়ািদেকও হারাম 

করেছ। িকছু মানুষ ইসলােমর চাইে্ ইউনাইেটড েনইশন (জাি্সংঘ) �দত িনউ ওয়া�র  অডর ার-েকই অি�ক ক্ৃর � 

�দান করেছ।  এছাড়াও িকছু ফাতওয়া রেয়েছ যা ‘ে�ইট্(সা�াজয) েলিজে�শন’ নােম পিরিচ্। এই সকল ফাত
ওয়া ও আেপাস মুসিলমেদর ‘আ�ীদাহ-েক শ�ুমা� অ��, িব� এবং িকছুে�ে� স�ূনররেপ অপসাির্ই করে্ 

পাের। এটা �ীনেক উে�াচন করার একি িনদশরন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন ইসলােমর ’আিলমগণেদর এই 

�ীেনর জনয শ� িােব দাঁড়াে্ সাহাযয কেরন এবং িজহাদ চািলেয় যাবার জনয ্ােদরেক �কৃ্ মুজািহদ ছা� দান 

কেরন, েযমন ্ােদর ’আিলমগণ কথার মা�যেম িজহাদ চািলেয় িগেয়েছন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন 

মুজািহদীনেদর শি� �দান কেরন েযন ্ারা িনরৎসািহ্ না হয় বা এই চােপর মুেখ িনেজেদর সিড়েয় না েনয়। 

ি�য় িাইেয়রা এবং েবােনরা, 

আপনােদরেক অ্ী্ এবং ব র্ মােনর ’আিলমেদর ব�বযসমূেহর সামেন উ��ু কের েদওয়া হেয়েছ। যােহাক, 

এখােন একি গর�পূণর পাথরকয রেয়েছ। আর ্া হল এই বা�ব্া েয, অ্ীে্র ’আিলমগণ যখন আইন�ণয়েনর 

ে�ে� িশরক-এর উে�খ করে্ন এবং শনা� করে্ন, ্ারা এর িবরে� িজহােদর আহবােনর মা�যেম ্ােদর ফাত

ওয়া েশষ করে্ন। এি হল এই বা�ব্ার জনয েয, ্ারা শারী‘য়াহ-এর ছায়ায় বসবাস কেরেছন এবং িশরক-েক 

্ােদর মূল পিরসীমার বািহর েথেক েদেখেছন। 

আজেকর েবশীরিাগ �ািসকাল ’আিলমেদর ফাতওয়াি িকি�্ আলাদা। 

যিদও ্ারা শাসকেদর আইন�ণয়নেক বড় িশরক িহেসেব েলেবল কেরন এবং েয েকউ এরপ কের ্ােক কািফর 

িবেবচনা কেরন, ্ােদর আেদশ মানুষেক যু� করার আেদেশর মা�যেম েশষ হয় না। এটা এই বা�ব্ার জনয েয, 

্ারা জ��হণ কেরেছন এবং বড় হেয়েছন িশরকসমৃ� পিরেবেশ এবং ্ারা রেয়েছন শ�র কমরে��-এ, আর ্াই 

্ারা শ�ু িি্র েথেকই েদখে্ পান। ্ােদর মে�য েবশীর িাগই মানুষেক যু� করার আেদশ েদন না, কারণ, হয় 

্ারা ্া করে্ অ�ম অথবা ্ারা িক ্ােদর ম�যখােন কুর-েক শনা� করে্ স�ম নন। এিােব, সময় য্ই 

েযে্ থােক এবং মানুষ মুশিরক শাসকেদর সােথ যু� কের না, িশরক ্্ই বৃি� েপে্ থােক, আর েসই সােথ বৃি� 

পায় িব�� ’আিলমেদর উপর অ্যাচার এবং পরব্তে্ ্ােদর িবলু�ী। 

আমরা যিদ ই�া কর্াম, আমরা আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর ’আিলমেদর উ�ৃি্ িদেয় আইন�ণয়েনর 

ে�ে� িশরক ও কুর-এর �মাণ করা চািলেয় েযে্ পার্াম এবং েসই সােথ গিানরেমম ’আিলমেদর  রেপর 

�কাশ। যােহাক, িবষয়ি সংি�� করার জনয এবং এই বইিেক েচকবুক ’আিলমেদর উ�ৃি্ িদেয় িন�ি না 

করার জনয এবং পাঠকেক �া� না করার জনয, আমরা গেবষণার এই অংশির উপসংহার এখােনই টানিছ। কারণ, 

আইন�ণয়ন এবং িবচারকাযর স�িকর ্ এ সকল আয়া্সমহূ এবং ্ােদর বযাখযাসমূহ �দােনর পর, যিদ সাহাবাগণ 
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Ê এবং অ্ী্ ও ব র্ মােনর ’আিলমেদর ব�বযসমূহ আমােদর �ি্প� ও িবেরা�ীেদর জনয যেথ� না হয়, ্েব 

আমরা এ সকল মানুষেদরেক এই আয়া্িই িদে্ পাির যা ্ােদর েরাগেক ্ােদর কােছ বযাখযা করেব, 

 

“বরং ্ােদর  �ে্যেকই  কামনা  কের েয , ্ােক  একি  উ��ু িল িপকা  �দান  করা  েহাক।”-সরূা  আল -

ম ুদাসিসরঃ ৪৯-৫২ 

েয সকল ’আিলমগণ শয়্ািন শাসনবযব�ােক সমথরন করেছন ্ােদর স�েকর  িবধান 
 

িকবার আল ‘উলামা (িসিনয়র উলামাগণ) এবং মুুি্গণ (শারী‘য়াহ েকাটর সমূেহর �ধান 
িবচারকগণ), যারা েসসকল শাসনবযব�ােক সমথরন করেছন েযগেলা শারী‘য়াহ-এর 

িবেরাধী/শ�ভাবাপ� 
এটা্খুবই দঃুখজনক েয, যারা ্ােদর �ানেক এই উ�াহ -এর �ারা িনেজেদর উে�শযসা�েনর জনয এবং দিুনয়াবী 

অজর েনর জনয বযবহার কের থােক, ্ারা আজ আমােদর �ােনর  �্ার সুেযাগ িনে�ন। আমরা েযই পিরি�ি্ে্ 

বসবাস করিছ, এটাই হল ্ার �কৃ্ অব�া। আর এ সবিকছুই হে� ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর অনুপি�ি্ে্। 

আমরা আজ কুফারেদর শি� ও ্ােদর আইেনর উতাপ এবং েয সকল অ্যাচারী শাসেকরা অিয�রীন ও 

বািহযকিােব ইসলামেক �ংস করেছ, ্ােদর �ি্ মুুি্গণ ও িকবার আল-‘উলামাগেণর অ� সমথরেনর �বল 

চােপ আ��। িক�, ্ােদর �ি্ শারী‘য়াহ িবি�র িদেক যাবার আেগ আমােদরেক বা�ব্ােক িালিােব পযরেব�ণ 

করে্ হেব।214F

(২১৩) 

১। এ  সকল  �ি্�ােনর  বা�ব্া  িক? 

এ সকল মুুি্গণ ও ’আিলমেদর �ি্�ানসমূহ হল েসই ক্ৃর প�/ক্ৃর �, যা মুসিলম িূখ�সমূেহ হারাম িজিনেসর 

�রািস্ করার জনয শাসনবযব�ােক �েয়াজনীয় আইন ও িব�ান ৈ্রীর ফাতওয়া ও ৈব�্া েদয়। ্াছাড়াও এরা 
এটােক একি শারী‘ঈ পিব�্া ও �হণেযাগয্ার আবরণ দান কের এবং এসব হারােমর িনরাপতা, �চলন এবং 
গিানরেমম-এর ই�াম্ সবজায়গার মানুেষর জীবেনর মােঝ এগেলার অনু�েবশ ঘটােনার (েযন এটা ইসলােম 

হালাল!) জনয গিানরেমম-এর গৃহী্ কমরসূিচেক সমথরন কের। 

                                                           
(২১৩) এই িবষয়ি বুঝা গর�পূণর েয, শ�ুমা� একি অ্যাচারী শাসেকর �ারা কােরাও কেমর িনযু� হবার মােন এই নয় েয, েস একটা 

কািফর। িক�, যিদ একজন অ্যাচারী শাসক একদল মানুষেক কেমর িনযু� কের এবং ্ােদরেক শাসনবযব�ার জনয ফাতওয়া েদওয়ার 

জনয েব্ন েদওয়া হয়, ্েব ্ারা একি কুর-এর েগা�ী। একজন মুর্াদ শাসেকর ্াাব�ােন কােরাও িনছক চাকির কাউেক 

 য়ংি�য়িােব ইসলােমর বিহিূর ্ কের না, যিদও এি ঝঁুিকপূণর এবং িবপিনক। 
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েয েকউ এসকল হারাম িবষয়ািদ �হণ করে্ অ ীকৃি্ জানায়, ্ােদরেক শাি� েদওয়া, িনযরা্ন করা এবং িন�ুপ 

করােনার জনয (েযন শাসকি হেলন মুসিলমেদর �কৃ্ শাসক, আর যারা ্ার িবেরা�ী্া কের ্ারা হল 

খাওয়ািরজ) গিানরেমম-এর গৃহী্ কমরসূিচেক এসকল �ি্�ান সমথরন ও একমত েপাষণ কের। ্ারা এই 

 ীকােরাি� করেছন না েয, েস-ই �কৃ্পে� শারী‘য়াহ-এর অপবযবহার করেছ। এই মুুি্গণই হল মূল উৎস যার 

উপর গিানরেমম ্ার বিহিবরে�র সােথ কমরসূিচর জনয িনির র কের। ্ারা (মুুি্গণ) ্ােদর (শাসকেদর) 

ৈব�্ার জনয িমথযা ফাতওয়া �দান কেরন এবং ইসলােমর শ�েদর �ি্ ্ােদর আনুগ্যেক আশীবরাদ কেরন, এই 

শ�রা হল কুফার, মুনািফ�ূন বা অি�উপাসক। 

যিদ এ সকল অ্যাচারী শাসকেদর মুসিলম িূখ� দখেলর জনয কুফারেদরেক আনে্ হয়, মুসিলমেদর স�েদর 

অপচয় করে্ হয়, �ীের �ীের আ�মণকারী কুফারেদর িব�ােনর অনুকরণ করে্ হয়, অথবা মুসিলমেদরেক 

্ােদর অপর জায়গার িাই ও েবানেদর �ি্র�া করে্ এিগেয় যাওয়া থামাে্ হয় এবং সৎকােজর আেদশ ও 

অসৎকােজর িনেষ� ব� করে্ হয়, ্খন এই বড় মুুি্গণ এ সকল অনযায়কারী শাসকেদর সমথরন কেরন। 

েবশীরিাগ ে�ে�ই এই ফাতওয়াগেলা বযাকেডইেটড (পুরােনা), কারণ শাসেকরা ্ােদরেক িজে�স করার পূেবরই 

্ােদর কাজ কের েফেল, এরপর এটা ্ারা (শাসেকরা) ্ােদরেক (মুুি্গণেক) জানান েযন এিেক ৈব�্া দান 

করা হয়। এই একই ‘িসিনয়র ‘উলামা’-গণ মুসিলম িশশেদরেক কুফারেদর হাে্ হ্যার জনয অনুেমাদন রপ 

ফাতওয়া �দান কেরেছন, েযমনঃ ‘ইরা�। 

্ারা এমনিক কুফার ও কািফর �ি্�ানসমূেহর �ারা শ্ েকাি স�েদর িনঃেশষ সা�ন স�ব কেরেছন। এটা 
একটা পির�ার বা�ব্া েয, এই �ি্�ানসমূহ, যিদও ্ােদর মে�য েকান ৈসনয েনই, ্ারা �গ্ �ি্�ােনর 

বাসার একি ইট, এবং ্ােদর মূলনীি্ ও গঠন-এর িদক েথেক স�ূনর অ্যাচারী। এটা মাথার উপের পাগিড় পরা 

্গূে্র একি েচহারা বয্ী্ আর িকছুই নয়। এই ্গূে্র �ি্িনি�েদর ম�য েথেক েয সকল ’আিলমগণ   

মাসািজদ (মাসিজদ-এর বহবচন)-এ রেয়েছন, ্ারা কুর-এর সুিম� সুর গাে�ন, িক� ্াজয়ীদ (উপযু� উপােয় 

�ুরআন-এর ি্লওয়াে্র প�ি্)-এর িনয়মানসুাের, েযন অ�রা মেন কের েয, এটা �ুরআন-এর েথেক েকান 

অংশ। 

সু্রাং, এ সকল িকবার আল ‘উলামা এবং �ি্�ানসমূহ একদল দবুৃরত বয্ী্ আর িকছুই নয়, যারা �ুরআন-এর 

এবং হাদীস-এর শ�াবিল �ারা সিি্। এটা িক আিমর ও পুিলেশর নযায়, যারা অ� �ারা সিি্। এটা পুেরাপুির 

আিমরেদর নযায় শাসকেদর �ারা িাড়া করা একি দল। এসকল লযাপটপ শাইখ এবং েচবুক মুুি্গণ অ� 

আনুগে্যর সােথ এই শাসনবযব�ার অনুসরণ করেছন, এই গিানরেমম হে্ খাে�ন এবং েসই সকল অ্ব� 

দানবেদরেক শি��দান করেছন, যােদর কােছ ্ারা ��ান আনুগ্য �দান কেরেছন।215

(২১৪) ্ােদর বযাপক 

                                                           
(২১৪) অেনেক হয়্ যুি� েদখােবন েয, এ সকল �ি্�ানসমূেহর আনুগে্যর চুি�, আিমর বা পুিলেশর আনুগে্যর চুি�র চাইে্ আলাদা, 

যারাও িকনা শাসেকর সােথ চুি�ব�। এটা িক, আর েসটা েবিক। এই বা�ব্ার ে�ি�ে্ এটা সিক েয, আিমর এবং এই 

�ি্�ানসমূেহর ’আিলমগণ শাসকেক সমথরন কের এবং মানুষেক ্ােদর িবরে� দাঁড়াবার ও িবে�াহ করার অনুেমাদন েদয় না। এটা 

েবিক এই বা�ব্ার ে�ি�ে্ েয, ’আিলমেদর আিমরেদর অেপ�া আেরাও েবশী সুেযাগ রেয়েছ। একিােব েদখেল, আিমর ও পুিলেশরা 
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শাসক যা বেল ও কের ্াে্ শাসকেক িবজয় িদেব এবং েয সকল িবষেয় শাসক আহবান কের েস সেবর িদেক �ািব্ হেব। যিদ ্ারা ্া 

না কের, ্েব ্া িবে�াহ ও সামিরক িবে�াহ/অিুযতান িহেসেব িবেবিচ্ হেব। িক�, পযােনল ’আিলমেদর জনয িবষয়ি এরপ নয়। এটা 
শাসেকর বলা সবিকছুেকই সমথরন  করে্ পাের না, েযেহ্ু িবষয়ির বািহযকিােব ইসলািমক হওয়া জররী, এছাড়াও েকউ েসই িনিদর� 

কমরসূিচ/িবষয়ির সােথ ি�মত েপাষণ করে্ পাের। এর ফেল িবষয়ি এরপ েয, কখেনা কখেনা এটা শাসক ও গিানরেমম-এর ব�েবযর 

সােথ ি�মত েপাষণ কের। িক�, �কৃ্পে� ্ারা েয কাজ শাসক বা শাসনবযব�ার জনয কের, ্া অনুসাের এই দইু েগা�ীর মে�য েকান 

পাথরকয েনই। কারণ, পযােনল ’আিলমেদর কাজ হল শ�ুমা�, 

১. শাসকেক ৈব�্ার আবরেণ আবৃ্ কের মানুষেক ্ার িবরে� িবে�াহ করে্ িনেষ� করা, যার মােন দাঁড়ায়, শাসকেক ইসলােমর নাম 

বযবহার কের ্ার শ�েদর হ্যা করে্ সাহাযয করা। এই �রেনর কাজ িনেজই কুর-এর কাজ, �ুরআন-এর সকল আয়া্ এবং 

’আিলমেদর ঐকম্য অনুসাের। এটা অনয্ম একি ব� যা একজেনর ইসলামেক িবন� কের, যা হল মুসিলমেদর িবরে� মুশিরক বা 

মুর্াদ-েদরেক সাহাযয করা। 

২. আমরা এটা �মাণ করে্ চাইিছ না েয, এই ’আিলমগণ মুর্াদ অ্যাচারী শাসকেদর উপাসনা করেছ, এবং �ে্যক কােজ ্ােদর 

অনুসরণ করেছ। কারণ, এি �মাণ করার মােন হল েয, ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার পাশাপািশ ্ােক রব বািনেয় িনেয়েছ, সকল 

িবষেয় ্ার আনুগ্য করার জনয। এখােন এরপ িকছু বলা হে� না। আমরা শ�ুমা� �মাণ করার েচ�া করিছ েয, এখােন একি িনিদর� 

�রেনর কুর িবদযমান, আর ্া হল মুসিলমেদর িবরে� মুর্াদেদর সমথরন করা। 

৩. এটা ’আিলমেদর �ারা সবরস�্ েয, একটা কািফর হবার জনয ে্ামার সকল �কােরর কুর করার �েয়াজন েনই, কারণ একটাই 

যেথ�। ্াই একটা কুর �মাণ করে্ হেল সকল কুর �মাণ করার �েয়াজন েনই। এক �কােরর কুর �মাণ করা, যা হল মুসিলমেদর 

িবরে� মুর্াদ বা কুফার-েদরেক সাহাযয ও শি��দান করা, এটাই যেথ� কুর। 

৪. যিদও, মুসিলমেদর িবরে� কুফার-েদরেক সাহাযয করার দিৃ�েকাণ েথেক, আিমর ও ৈসনয-উিয়ই কুর-এর েগা�ী, িক� হে্ পাের 

েয, ্ােদর মে�য ক্ক অনযানযেদর চাইে্ অেনক েবশী কুর করেছ, এটা আমােদর এই গেবষণার মূল িবষয় নয়। 

৫. ’আিলমগণ েযই চুি�ি অ্যাচারী শাসকেদর সােথ কেরেছন, ্া েদখার জনয ও অ�যয়ন করার জনয যারা পীড়াপীিড় করেছন, ্ারা 
বা�ব্ার কথা িচ�া করেছন না, কারণ এই �ি্�ানসমূহ কািফর শাসকেদর �ারা �ি্ি�্ হেয়েছ, ্ােদরেক সমথরন ও ্ােদর 

শি�সমূহেক উৎসাহ �দােনর জনয। আর ্াছাড়াও, িকছু শ�াবিলর সােথ আটেক থাকা অথরহীন, েযখােন বা�ব্া েসই শ�াবিল হে্ 

িি�, এমনিক যিদও ্ারা শারী‘য়াহ-এর অনুসাের কাজ করার জনয শপথ কেরেছন। এমনিক যিদও ্ােদর এই শপথি আমােদর েচােখর 

সামেন �� উপি�্ থাকে্া, ্বুও আমরা েদখে্ পাি� েয, ্ারা এরপরও ইসলািমক মূলনীি্সমূহ লংঘন করেছন এবং এই শাসকেক 

্ার শ�েদর িবরে� �ে্যক যু্ে� সহেযািগ্া করেছন, এমনিক যিদও ্ারা মানুষেদর মে�য সবচাইে্ সা�ু হেয় থােকন। 

৬. আমরা েদখে্ পাই েয, ’আিলমগণ শাসকেদরেক েয সকল িশেরানামা িদে�ন ্ার সােথ ্ােদর চুি�র ম�যকার ব�বযসমূেহর েকান 

গর� আমােদর কােছ েনই। কখেনা কখেনা শাসকেদরেক এরপ উপাি� েদওয়া হে�, েযমনঃ ‘দইু পিব� জায়গার র�ক/িজ�াদার’, 

েযখােন ্ারা জােনন েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা কুফার-েদরেক ইসলােমর পিব� �ানসমূেহর িনয়�েনর অনুেমাদন েদন না। কখেনা 

কখেনা হয়্ শাসকেদরেক বলা হয়, ‘েসই/ি্িন, িযিন সকল আেদেশর দািয়�শীল’, বা ‘মু’িমনীন/িব�াসীেদর েন্া’। এটা একটা �মাণ েয, 

এ সকল েলাকেদর ইসলােমর �ি্ েকান ��ােবা� েনই, এবং ্ারা এটােক ইসলােমর শ�েদর কােছ িব�য় করার জনয আ�হী। ্ারা 

িনছক িকছু ফাঁপা গঠন এবং ্ারা েকান বযবহােরাপেযাগী নয়। 

৭. মাজহাব-সমূেহ এটা একটা সা�ারণ �ান েয, দইু �রেনর চুি� রেয়েছ, ১) �ীিন চুি�, যা স�ূনররেপ ইসলােমর িবি� অনুসাের হয়, ২) 

েলন-েদন ও দিুনয়ািব িবষয়ািদ স�িকর ্ চুি�, এ �রেনর চুি�সমূহ িফ�্হ-এর িবি� অনুসাের হেয় থােক। গিানরেমম ’আিলমগণ বা 

’আিলমেদর িবশাল েগা�ীসমূহ যারা ফাতওয়া েদন, ্ারা শ�ুমা� স�ূনর �ীিন চুি� করে্ পােরন, কারণ ্ারা একি েগা�ী। ্ারা 

কখেনা একি েগা�ী হওয়া সোও �ী এেজম (মু� �ি্িনি�) হে্ পােরন না। ্ােদর এই কাজ, শাসকেক ্ার শ�র িবরে� সমথরন, 

্ােক উৎখা্ হে্ র�া, ্ার শ�েদর িবরে� িম�েদরেক সমথরন, ই্যািদেক অ�িুর � কের। আর এটা যিদ েকান কািফর শাসেকর সােথ 
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হেয় থােক, ্েব এটা একটা কুর-এর চুি�। এটােক বুঝার একি সহজ উপায় হল, খলীফাহ মা’মুন-এর সমেয়র কথা �রণ করা, িযিন 

মু’্ািযলা ম্বােদ িব�াসী িছেলন। যিদও ি্িন একটা কািফর শাসক িছেলন না, ্ার িনকটব্ত ’আিলমেদর কথা আমােদর আেলাচয 

িবষেয়র জনয বযবহার করা যায়। এর কারণ িছল, ্ার পািরপাি�রেকর ’আিলমগণ ্ােক এরপ বলিছল। েস সকল ’আিলমগণ িছেলন 

একি িবদ‘আহ -এর েগা�ী, আর এিােব এই চুি�ি িছল �থম �কােরর চুি�, এর কারণ হল, ্ােদরেক গি্ করা হেয়িছল এবং একি 

পযােনল েদওয়া হেয়িছল শ�ুমা� এই কারেণ েয, মা’মুন-এর শাসনবযব�ােক সমথরন কের ফাতওয়া েদওয়া হেব। আেরকি উদাহরণ হেব, 

িমশর ও উতর আি�কার ফাি্মী ’আিলমেদর গঠন। এই ’আিলমগণ ও ্ােদর পযােনলসমূহেক শ�ুমা� এই কারেণ গি্ করা হেয়িছল 

েযন ্ারা িশ‘আহ  ম্বােদর জনয ফাতওয়া েদন। এিােব ্ােদর চুি� �থম �কােরর মে�য পেড়। ্ারা �ীিন ফাতওয়া �দান করেছন 

শাসনবযব�ােক স�� করার জনয। এটা এই কারেণ গর�পূণর েয, েকান েগা�ীর মূল-ই বেল েয েস েকান কমরসূিচ �হন কেরেছ। 

উদাহরণ রপ, যিদ েকান আেলেমর েগা�ী মূল্ উ�াহ -এর কলযােণর জনয গি্ হেয় থােক, এবং পরব্তে্ �ীের �ীের দনূতি্�� হে্ 

থােক, �জে�র পর �জ�, অবেশেষ এমন অব�ায় এেস েপৗেছ েয, শ�ু পথ�� ’আিলমই অবিশ� থােক, ্েব এটা একটা িি� আেলাচনার 

িবষয় হেব। এর কারণ হল, মূল চুি�ি হালাল স�দ ও শারী‘য়াহ-এর সমথরন অনুসাের হেয়িছল। 

িক�, যিদ শারী‘য়াহ-এর িবেরা�ী্া করার জনয একি  �ি্�ানেক গঠন করা হয়, অথবা েকান কািফর শাসকেক সমথরন করা এর মূল 

হেয় থােক, ্েব এর কমরসূিচ কুর বয্ী্ আর িকছুই হে্ পাের না। এর িি্ের িাল ’আিলম আেছ নািক খারাপ ’আিলম আেছ ্া 

িবেবচনার বািহের, েযেহ্ু শাসনবযব�া এিেক �ি্ি�্ কেরেছ শাসনবযব�ােক ্ার ল�য ও উে�শয �ি্�ায় সাহাযয করার জনয। 

সু্রাং, িবেরা�ীসূচক ফাতওয়াসমূহেক এিড়েয় যাওয়া হেব, অপবযাখযা েদওয়া হেব বা একে� উেপ�া করা হেব। এই পদে�পি েনওয়া 

হেয়েছ েবশীরিাগ েচয়ারগেলােক েড�-এর চািরিদেক রাখার জনয, েযখােন ’আিলমেদর পযােনল সবরশি� �েয়াগ কের। এর ফেল যারা 

ক্ৃর প�/ক্ৃর �েক �� কের বা িবেরা�ী্া কের, ্ােদরেক িনি�য় করা হয়। 

৮. অপরিদেক আমরা �ে্যক  ্�/পৃথক ’আিলমেক এ কারেণ কািফর বলে্ পাির না েয, কািফর শাসকি ্ােক িনেয়াগ কের। কারণ 

�ে্যক  ্� বযি�র চুি�সমূহ দিুনয়াবী চুি�, যা আমরা উপের উে�খ কেরিছ। আমরা এটা এই বা�ব্ার ে�ি�ে্ বিল েয, অ্ীে্র 

সমেয়, িকছু আহল উস -সু�াহ -এর ’আিলমগণ এমন িছেলন, যারা িশ‘আহ  গিানরেমম-এ �েবশ কেরিছেলন এবং এিেক িি্র েথেক 

পিরবি র্ ্ করার েচ�া কেরিছেলন। িি্ের থাকাকালীন সমেয় ্ারা িশ‘আহ  ম্বাদেক অিিশাপ িদে্ন, িন�া করে্ন এনং ্ু� 

করে্ন, এবং মানুেষর অ�র-এ পিরব র্ ন আনার েচ�া করে্ন, আর েসই সােথ গিানরেমম কমরসূিচসমূহেক পিরবি র্ ্ করার েচ�া 

করে্ন ্ােদর বযি�গ্ চুি�সমূেহর �ারা। এটা একটা �ি্�ান হে্ পৃথক, কারণ শাসক এে�ে� �ি্�ানি হে্ িবিি� ঘটনাে�ে� 

্ার �ুপস/ৈসনযগণ-এর জনয ফাতওয়া চাইেব। িক�, ি্িন একি পৃথক ’আিলমেক এ �রেনর ফাতওয়া �দান করে্ বলেবন না। যখন 

ফাি্িময়যাহ িমশর শাসন কেরিছল, ইসলােমর মহান নায়ক, সলাহ  উদ -�ীন আল-আয়ুযবী শাসনবযব�ার িি্ের িছেলন। ্ার উপি�ি্ 

পিরি�ি্েক বদলায় িন। এটা একটা কুর এর েগা�ীই িছল। িক� এে্ �মািণ্ হয় েয, শাসনবযব�ার অ�িুর � সকেলই �কৃ্পে� 

কািফর িছল না। 

২য় �কােরর চুি�র বযাখযা রপ আেরকি ঐি্হািসক ঘটনার উদাহরণ েদওয়া েযে্ পাের, েযখােন মানসুর-এর সময়কােল আবূ ইউসুফ 

েক �িদ-এর পেদ িনযু� করা হেয়িছল। এখােন মানসুেরর এমন েকউই িছল না েয ্ােক ্ার্ক্ৃর-رحمه هللا ে�র্বযাপাের্�� করেব। 

এর মে�য ’আিলমগণও অ�িুর � িছল। এিােব একি ’আিলমবগর গি্ হেয়িছল শ�ুমা� ্ােক ও ্ার প�ি্র সমথরেনর জনয। িক� আবূ 

ইউসুফ  هللارحمه  িি্ের �েবশ কেরিছেলন, স্য কথা বেলিছেলন এবং ্ার অব�ান হে্ িবচুয্ হন িন। যিদও েযই পযােনেলর মে�য ি্িন 

িছেলন, ্া অ্যাচারী মানসুর এরই ৈ্রী িছল। আবূ ইউসুফ رحمه هللا কািফর িছেলন না এবং একি কুর েগা�ীে্ থাকার কারেণ ্ােক 

কািফর িহেসেব ে�ণীব� করাও স�ব নয়, এর কারণ হল ্ার �িদ িহেসেব ফাতওয়া েপশ করার চুি�ি েসসকল পযােনল ’আিলমেদর ম্ 

িছল না, যােদরেক �থেমই িনযু� করা হেয়িছল। েসসকল ’আিলমেদর কাজ ও ্ার কাজ িি� িছল, েযেহ্ু ্ােদর চুি�ও িি� িছল। আবূ 
ইউসুফ رحمه هللا একজন �ী এেজম (মু� �ি্িনি�) িছেলন, ি্িন পযােনেলর িি্ের �েবশ কেরিছেলন ্ার দিৃ�িি� �কােশর স�ম্া 

িনেয় এবং িবেশষ িকছু িবষেয় ফাতওয়া িদেয়িছেলন। 
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শাসনবযব�ার ’আিলমেদরেক িাড়া করা হেয়িছল, এবং চুি�ব� করা হেয়িছল শ�ু এই কারেণ েযন শাসনবযব�া জায়গাম্ থােক। 

সু্রাং ্ারা �ী এেজম (মু� �ি্িনি�) িছেলন না, বরং ্ারা িছেলন পূবরিন�রাির্ একি পদ/অব�ান িবিশ� িাড়া করা চাকিরব�। 

আজ অেনক বযি�িবেশষ ’আিলম আেছন যারা বযি�গ্ চুি�ব�, ্ারা স্য কথা বেলন। িক� ্ারা কখেনা এ সকল �ি্�ােন চাকির 

েমেন িনেবন না, েযগেলা ও েযগেলার ’আিলমগণ স�ূনররেপ গিানরেমম-এর। এিােব এ সকল �ি্�ােন যিদ েকান ’আিলম েচয়ার 

িরার কােজ না এেস থােকন বা যথাথর ফাতওয়া িদে্ বযথর হন, ্েব সােথ সােথই ্ােক �ি্�ািপ্ করা হেব এমন ’আিলম িদেয়, েয এই 

পযােনলেক েযই উে�েশয ৈ্রী করা হেয়িছল েসই ে�া�াম-এর সােথ খাপ খাইেয় চলেব। এমন �রেনর ’আিলমগণ আজও আেছন এবং একই 

�রেনর পথ��্া করেছন, িক� েসখােন ্ােদর �ি্��ীও রেয়েছ, যারা ্ােদর �িােব বযাঘা্ ঘটান। এমনিক আজেকও এ সকল 

িবশাল �ি্�ানসমূেহ এমনসব ’আিলমগণ আেছন যারা েদিখেয় িদেয়েছন েয, ্ারা সে্য িব�াস কেরন, ্ারা ইসলােমর �ি্র�া 

কেরেছন, এবং অ্যাচােরর িবরে� কথা বেলেছন। 

িক� আমােদরেক এটা অবশযই পির�ার করে্ হেব। যিদও আমরা ্ােদর এই �শংসনীয় �েচ�ােক বাহবা েদই, িক� আমরা এই �রেনর 

িবপিনক আচরণেক সমথরন করে্ পাির না, েযেহ্ু এি ঝঁুিকপূণর এবং এে্ পালরােমম-এ �েবেশর ম্ই পাপ রেয়েছ। আমরা এই ফুট

েনাট-ি অেনক দীঘর কেরিছ এবং এে্ অেনক দালীল অ�িুর � কেরিছ, দিু িবষয় করার জনয। �থমি হল, ্াকফীরী ও খাওয়ািরজ 

মানুষেদরেক ্ােদর ্াফীেরর েমিশন গান েথেক িনর� করা, যারা েযেকান ব�র উপরই ্াফীর কের বেস। আমােদর এটা েদখােনা 

�েয়াজন েয, এ সকল কুর েগা�ীর িি্র অেনক ইখলাসওয়ালা মানুষও রেয়েছ এবং সকল কুর-কারী বযি�ই কািফর নন। আর 

ি�্ীয়ি হল, েস সকল অ� ও মুরিজ’আ েলাকেদরেক থামােনা, যারা িব�াস কের েয, এখােন েকান কুর ব র্ মান েনই, অথবা, েয সকল 

েলােকরা এই উ�াহ -এর িবরে� �্ারণামূলক িয়াবহ কাযর�ম চািলেয় যাে�, ্ারা িন�নীয় নয়। সু্রাং, যিদও গিানরেমম েগা�ীর 

পদসমূেহ িকছু িাল অ�র এবং বুঝ-এর মানুষ রেয়েছ, ্াওহীেদর যু� অবশযই কােরাও জনয থামােনা যােব না, এবং শি�শালী 

ঈমানদারেদরেক অবশযই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার জনয বহাল থাকে্ হেব। এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা েযন ইসলাম ও 

মুসিলমেদরেক িবজয়ী কেরন। 

অেনেক বলে্ পােরন েয, ‘েকন ্ুিম ্ােদরেক একি কুর-এর েগা�ী বলেছা, েযখােন অনযানযরা বলেছ েয, হয়্ ্ারা ে্ামােদর সােথ 

এই বযাপাের একমত নয় েয, শাসক একটা কািফর?’ এর উতর হল �ুরআন, সু�াহ  এবং সাহাবা Ê-এর আচরণ, এর কারণ হল খুব কম 

মানুষই বড় কুর করে্ চায়। েবশীর িাগ বড় কুরকারীই   কুর-এর ‘আমাল কের, বড় কুর করার িনয়যাহ বয্ী্, িক� ্ােদর 

িকছু ‘আমাল ্ােদরেক কুফার বািনেয় েদয়, এমনিক যিদও ্ারা কুর করে্ চায় িন। দ�ৃা� রপ, যারা ঈমানদার িছল এবং িজহাদ 

করে্ িগেয়িছল এবং ্ারা ‘ইলমওয়ালা সাহাবা Ê-এর বযাপাের উপহাস করা শর করেলা, 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্খন িনে�া� আয়া্ি নািযল করেলন, 

 

“বল ুনঃ ্েব  িক  ে্ামরা  আ�াহ , ্ার  আয়া্সম ূহ  ও  ্ার  রসূেলর  সােথ  ঠা�া -িব�প  (ইসি্হযাআ ) করিছেল ? ে্ামরা  

এখন  ওজর  েপশ  েকােরা  না ; ে্ামরা  ে্া  কুর  কেরছ  িনেজ েদর  ঈমান  �কােশর  পর। ে্াম ােদর  মে�য  েকান  দলেক  

আিম  �মা  করেলও  অনয দলেক  শাি�  েদবই , েকননা  ্ারা  িছল  অপরা�ী।”                            -সূরাহ  আত -্াওবাহঃ ৬৫-৬৬ 

এিােব, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্ােদরেক একি কুর-এর দল/েগা�ী বেলেছন। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্ােদর ব�েবযর সােথ 

একমত হেয়েছন েয, ্ারা কুর-এর িনয়যাহ কের িন, অথরাৎ, কুর করে্ চায় িন, যিদও ‘আমালির িপছেন িনয়যাহ িছল, অথরাৎ, 

ই�াকৃ্িােবই কাজি কেরিছল। যখন ি্িন (সুবহানাহ ্া‘আলা) বেলেছন, “ে্ামরা এখন ওজর েপশ েকােরা না; ে্ামরা ে্া কুর 

কেরছ িনেজেদর ঈমান �কােশর পর।”  আমােদর আেরাও �রণ করা উিচৎ েয, সাহাবা Ê-এর সময়কােলর মুর্াদরা মেন কেরিছল 

েয, ্ারা অেনক িাল মুসিলম এবং ্ারা যাকাহ েদওয়ার ম্ একি েছা� িজিনস চাইেলই ব� কের িদে্ পাের (এমনিক যিদও ্ারা 
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আকােরর ‘ইলম, িবশাল পিরমােণর িযর ও ‘ইবাদা্ থাকক বা না থাকক, এটা েগা�ী িহেসেব ্ােদর উপর 

িবচার-েক পিরবি র্ ্ কের না। উে�েশযর িদক েথেক ্ারা িক �গে্র আিমরেদরই ম্। আর বা�েব, ্ারা 

�গ্ী বযব�াপনার সবচাইে্ িবপিনক কুর েগা�ী। 

২। ্ােদর  উপর শারী‘য়াহ-এর িবি�  িক? 

বা�ব্ার পর, আসুন েদখা যাক শারী‘য়াহ িক বেল। শারী‘য়াহ মুুি্েদরেক সমােজর উাপদ� কমরক র্ া িহেসেব 

িবেবচনা কের থােক, যারা িস�া� �হণ কের এবং মানুষেক আেদশ কের। এটা িক এই বা�ব্ার কারেণ েয, মুু

ি্গণ মানুষেদর ��ানেদর ম�য েথেক হেয় থােকন, িক েযমন িফর‘আউেনর মানুষেদর ��ানেদর মে�য িছল। 

 

“িফর‘আউেনর �ওেমর মালা  (উাপদ� ��ানগণ /সদর ারগণ) বলল , ‘িন�য়ই  এ  অবশযই  একজন  িব�  

জাদকুর, েস  ে্াম ােদরেক  েদশ  েথ েক  েবর কের িদে্  চায় , এখন  ে্ামরা  িক  আেদশ  কর?’”-সরূা  আল -

আ ’রফঃ ১০৯-১১০ 

এমনিক যিদও এ সকল েলােকরা ’আিলম ও উাপদ� ��ানেদর ম�য েথেক িছল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর 

দিুনয়া ও আিখরাে্র বযাপাের একই িস�া� কেরিছেলন। 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আেরাও বেলেছন, 

 
“েস  (িবলি�স , সাবা-এর রাণী) বলল , ‘ও  েহ  মালা  (মান ুষেদর ম�য  েথ েক  ��ানগণ), আমােক  ফাত

ওয়া  দাও  এ  বযাপা ের’।”-সরূা  আন-নামলঃ ৩২ 

এটা পির�ার দলীল েয, মুুি্গেণর ফাতওয়ার অবশযই �ম্া রেয়েছ। 

ইউসুফ -এর সময়কােল িমশেরর রাজা বেলিছেলন, 

 
                                                                                                                                                                                           
জনে্া েয, এটা ফারদ/বা�য্ামূলক) । আর যখনই ্ারা একি েগা�ী গঠন করেলা এবং ্ােদর এই িারসামযহীন বুঝ-েক ্েলায়ার 

�ারা র�া করে্ শর করেলা, সাহাবা Ê ্ােদরেক একি কুর-এর েগা�ী িহেসেবই িবেবচনা করেলন। আহল উস -সু�াহ -এর �ারা 

্ােদরেক কািফর েগা�ী ডাকার জনয এটা জররী নয় েয, েসসকল মানুষেক জানে্ হেব বা  ীকার/�বলূ করে্ হেব েয, ্ারা কুর 

করিছল। ্ারা েযই কুর করেছ ্া শনা� করা এবং এটা েদখা েয, ্ােদর েথেক ্ােদর জনয এই কােজর েকান যথাথর বযাখযা েনই, 

এগেলাই যেথ� ্ােদরেক একি কুর-এর দল/েগা�ী ডাকার জনয। আেরাও ্েথযর জনয, দয়া কের শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ-

এর মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ০৭ েদখুন। 
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“ও  েহ  মালা  (মান ুষেদর ম�য  েথ েক  ��ানগণ), ‘আমােক  ফাতওয়া  দাও  আমার  ে�র বযাপা ের, যিদ  

ে্ামরা   ে�র বযাখ যা  িদে্  পােরা ’।”-সরূা  ইউসুফঃ ৪৩ 

 

দনূতি্র ’আিলমগণ ্ােদর েলাকেদর বলল, 

 
“আর ্ােদর মালা  (মান ুষেদর ম�য  েথ েক  ��ানগণ) একথা  বেল  চেল  যায়  েয , ‘ে্ামরা  চেল  যাও  

এবং ে্াম ােদর ইলাহেদর �ি্  অটল  থােকা ’।”-সরূা  সদঃ ০৬ 

এিােব মুুি্গণ �ুরআন-এর সং�া অনুসাের, মানুষেদর ��ানেদর ম�য েথেক হেয় থােকন, এটা ্ারা পছ� 

করক বা না করক। ্ােদর য্ই ‘ইলম বা বযি�গ্ গনাবিল থাকক না েকন, যিদ ্ারা একটা কািফর বা 
শারী‘য়াহ-এর �ি্ শ�িাবাপ� অ্যাচারী শাসেকর জনয মুুি্ হেয় থােকন, ্েব এর ্ী� ফলাফল রেয়েছ, এই 

দিুনয়ায় এবং আিখরাে্। 

আমরা এটা �ুরআন-এ যা উে�খ করা হেয়েছ ্া েথেক বুঝে্ পাির েয, পূেবরকার যুেগর মুুি্গেণর �রন 

আজেকর যুেগর িকবার আল ‘উলামা ও ’আিলমেদর পযােনেলর ম্ই িছল। এরা েসই একই �রেনর মুুি্, যােদর 

আিমরেদরেক িনি�য় অব�া েথেক আ�মনাাক অব�ায় যাবার আেদশ করার �ম্া রেয়েছ। এ সবিকছু খুব 

সহেজই হে্ পাের, হয় ্ােদর কলেমর েটাকার �ারা, বা কথার মা�যেম  ীকােরাি�র �ারা, অথবা েযই শাসকেক 

্ারা উপেদশ েদন েসই শাসেকর �ি্ কথািবহীন নীরব্া �দশরেনর �ারা। যিদ এটা ্ারা িনেজরাই কের থােকন, 

বা িস�া�ি ্ােদর প� েথেক েনওয়া হেয় থােক এবং পের ্ারা স�ি্ রপ েসই  ীকােরাি�ে্  া�র কেরন, 

উ�াহ -এর জনয এর েশষ ফলাফল একই। েযেকান সমেয়, যিদ েকান উলামাবগর, েকান মুর্াদ বা কািফর শাসেকর 

সােথ এই অব�ায় পি্্ হেয় থােকন, ্েব ্ারা একি কুর েগা�ীে্ পিরণ্ হন। এই �রেনর শাসকেদর সােথ 

্ােদর একই কা্াের শািমল হবার ফেলই এই �রেনর ফলাফল হেয় থােক, কারণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 
ই্ঃপূেবরই স্কর  কেরেছন, 

 
“ওেহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  ইহূদী ও  �ী�ানেদরেক  ব�ুরেপ  �হণ  েকােরা  না। ্ারা  এেক  

অপেরর ব�ু। ে্াম ােদর  ম�য  েথ েক  েয  েকউ  ্ােদরেক  ব�ুরেপ  �হণ  করেব, েস  ্ােদরই  একজন  

হেব।”-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫১ 
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আমােদর উপর কুফারেদরেক ব�ু ও িম� রেপ �হণ না করার জনয কেঠার আেদশ রেয়েছ। িক�, েয সকল 

’আিলমগণ কািফর বা মুর্াদ শাসকেক সমথরন কেরন, ্ারা শ�ু ্া করার মা�যেমই িকছু পিরমােণ সাহাযয-

সহেযািগ্া বা েসই কােজ অংশ�হণ করেবন। এই কারেণই ্ারা একি কুর েগা�ীর অ�িুর � হন। 

এটা বযাপক স্কর ্ামূলক ও েজার উপেদশমূলক েয, আমরা উ�াহ -েক এই পযােনলসমূেহ, �ীিন িস�া��হেনর 

জনয, অথবা, িালবাসা ও ঘৃণার প�ি্, আনুগ্য ও অবা�য্ার প�ি্, ইসলািমক িনয়মানুবি র্ ্া এবং 

শারী‘য়াহ-এর িবষয়ািদর বযাপাের ্ােদর েথেক সাহাযয চাওয়ার ে�ে� স্কর  কির। 

যারা গিানরেমম ’আিলমেদর   িয়াবহ্া, ্ােদর সা�ারণ হমিকসমূহ এবং ্ােদর শয়্ািন/খারাবীে্ পি্্ 

হওয়ার িবরে� স্কর বাণীসমূহ স�েকর  আেরাও জানে্ চান, আমরা িনে�া� দলীলসমহূ েপশ করিছ, 

 
“আর ে্ামরা  যিলম েদর িদেক  ঝঁু েক  পড়েব না , এে্  আগন  ে্াম ােদরেক  �শর করেব।”-সরূা  হূদঃ 

১১৩ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা পুনরায় ’আিলমেদর িদেক কথা বলেছন, যারা মানুষেদর ম�য েথেক ��ান, আর 

্ােদরেক ্ােদর পিরণি্র বণরনা করেছন ্ােদর কেমরর ফলাফল রপ, 

 
“িন�য়ই  যারা  েগাপন  কের েসসব িবষয়  যা  আ�াহ  িক্ােব  নািযল  কেরেছন , এবং িবিনম েয়  ্ু�  

মলূয  �হণ  কের , ্ারা  আগন  বয্ী্  ্ােদর েপেট  আর িকছুই  িি র্  করেছ  না। ি�য়াম াে্র  িদন  

আ�াহ  ্ােদর  সােথ  কথা  বলেবন  না  এবং ্ােদর পিব� করেবন  না। আর ্ােদর জনয  রেয়েছ  

য�নাদায়ক  শাি�।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৭৪ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা পুনরায় শাসনবযব�ার ’আিলমেদর বযাপাের উে�খ কেরেছন, 
 

 
 

“আমরা  েয  সকল  �� িনদশরন  এবং িহদায়া্  মান ুেষর কােছ  নািযল  কেরিছ , িক্ােব  ্া  িব�াির্  

বণরনা  করার পরও  যারা  ্া  েগাপন  কের, ্ােদরেক  আ�াহ  অিিস�া্  েদন  এবং অনযানয  

অিিস�া্কারীরাও  ্ােদরেক  অিিস�া্  েদন।”                                -সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৫৯ 

অেনেক বলে্ পােরন েয, ‘িক� এ সকল িবশাল মুুি্গণ এবং ’আিলমগণ শাহাদাহ (ঈমােনর সা�ী) উাারণ 

করেছন এবং ্ােদর ম�য েথেক ক্ক ঈমানদারগণেদর ম�য েথেক সেবরাতম।’ চলুন েদখা যাক, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা এই িবষেয় িক বেলেছন, 
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“যিদ  ্ারা  ঈমান  আনে্া  আ�াহ র �ি্  এবং নবীর �ি্ , আর ্ার �ি্  যা  নািযল  করা  হেয়েছ  

্াে্ , ্েব ্ারা  কুফারেদরেক  ব�ুরেপ  �হণ  করে্া  না। িক� ্ােদর মে�য  অেনেকই  ফািস� ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৮১ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েস সকল ’আিলমেদর বযাপাের একি শি�শালী রপক �দান কেরেছন, যারা িনেজেদর 

‘ইলম/�ান েথেক উপকৃ্ হন না, 

 

“যােদরেক  ্াওরাহ  অনুসা ের ‘আমাল  করার  িনেদর শ  �দান  করা  হেয়িছল , িক� ্ারা  ্দান ুযায়ী  

‘আমাল  কের িন , ্ােদর দ�ৃা�  েসই গা�ার নযায় , েয  প�ুক  বহন  কের।”    -সরূা  আল -জমু ‘ুআহঃ ০৫ 

আমরা এরপ আেরাও অেনক আয়াে্র উ�ৃি্ িদে্ পাির, যা েথেক পাঠক উপকৃ্ হেবন, িক� সংে�প-এর জনয 

আমরা অপর একি জায়গায় সেড় যাি�। 

রসূল ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক পথ�� ’আিলমেদর স�েকর  অেনক হাদীেস স্কর  কেরেছন, এর মে�য অনয্ম িুেল যাওয়া 
হাদীসি হল, 

 
‘আ�ু�াহ  ইবন ‘আমর ইবন আল-‘আস (রিদঃ) েথেক বিণর্ হেয়েছ েয, ি্িন বেলেছন, আিম রসূলু�াহ স�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক বলে্ শেনিছ, “আমার উ�াহ -এর েবশীর িাগ মুনািফ�ই হেব �ুরআন-এর ’আিলম।”                                                

 -মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং. ৬৫০৯, ৬৫১০, ৬৫১৩, ১৬৮৯২, ১৬৯৩৪ এবং ১৬৯৩৫ এবং সহীহ িহেসেব 

ে�ণীিু�। 

রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এই হাদীেস গিানরেমম ’আিলমেদর আিবির াব স�েকর  বেলেছন, 
 

 
 

“আর এ বয্ী্ েকউ শাসেকর (সুল্েনর) সােথ ঘিন�্া বৃি� কের না েয, েস আ�াহ র েথেক দেূর যাওয়া বৃি� 

কের।”  -আবূ দাঊদ এবং আহেমদ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং আবূ হরাইরা (রিদঃ)-এর �ারা একি সহীহ বণরনার 

েচইন �ারা স�িকর ্। 
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নবী ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক অপর একি হাদীেস স্কর  কেরেছন, 

 

“আমার পের এমন মানুেষরা আসেব যারা আল-�ুরআন ি�রাআ্ করেব এবং িনেজেদরেক িনমিি্ করেব এবং 

�ীেনর গিীের �েবশ করেব। আশ-শাই্ন ্ােদর কােছ আসেব এবং বলেব, ‘যিদ ে্ামরা শ�ুমা� রাজােদর একটু 

িনকেট েযে্ এবং দিুনয়ার এক অংশ হে্ উপকৃ্ হে্ এবং ে্ামােদর �ীন হে্ পৃথক থাকে্।’ 216F

(২১৫) িক� 

বযাপারি এরপ হেব না, িক েযমন কাঁটার েঝাপ/ঝাড়-েথেক কাঁটা বয্ী্ আর েকান ফসল আেস না, একইিােব 

্ােদর (শাসকেদর) ৈনকটয হে্ পাপ বয্ী্ আর িকছুই অিজর ্ হয় না।” 

অপর একি সূে�, শাই্ন-এর পিরবে র্  শাসকেদর্‘আিলমরা িনেজরাই বলেছন, “যিদ আমরা শ�মুা� শাসকেদর 

িদেক আিস এবং ্ােদর স�দ হে্ উপকৃ্ হই এবং আমােদর �ীন হে্ পৃথক থািক।” 217F

(২১৬) 

রসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক িনে�া� হাদীেস সবচাইে্ কেঠারিােব স্কর  কেরেছন, 

 

“আমার পের শাসেকরা আসেব 218F

(২১৭), সু্রাং েয েকউ ্ােদর উপি�ি্ে্ েযাগদান কের এবং ্ােদর সােথ ্ােদর 

িমথযাচাের এবং সে্যর অ ীকাের একমত হয় এবং ্ােদর সােথ ্ােদর অ্যাচাের সাহাযয কের, ্েব েস আমার 

েথেক নয় এবং আিম ্ার েথেক নই। েস আমার কােছ হাওদ (িবচার িদবেস একি মুি�র পুকর/নদী)-এ আসেব না। 

আর েয েকউ ্ােদর উপি�ি্ে্ েযাগদান করেব না এবং ্ােদর িমথযাচাের এবং সে্যর অ ীকাের একমত হেব 

না এবং ্ােদরেক ্ােদর অ্যাচাের সাহাযয করেব না, ্েব েস আমার েথেক এবং আিম ্ার েথেক। েস আমার 

কােছ হাওদ-এ আসেব।” 

                                                           
(২১৫) এই ব�বযি একি স্কর বাণী। হাদীসিে্ উে�খ করা হেয়েছ ‘ে্ামােদর �ীন হে্ পৃথক থাকে্’ । এরপ বলা হয় িন েয, 

‘ে্ামােদর �ীনেক সােথ িনেয় পৃথক থাকে্’ । এর কারণ হল, উে�খকৃ্ শাসেকরা ইসলাম েথেক নয়। এই কারেণ শাসকেদরেক 

’আিলমেদর সােথ একই �ীন রপ একই দলিু� িবেবচনা করা হয় িন। আর ্াই, েয সকল ’আিলমগণ ্ােদর িনকট যাে�, ্ারা একি 

কুর-এর দল হেব, ্ােদর �্ারণা রপ। 

(২১৬) মা যা’ইবান জা‘ই’আন, পৃ�াঃ ৪৯, েথেক েনওয়া হেয়েছ। 

(২১৭) এটা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-হে্ একি খুবই শ� উি� যা অেনেকই উেপ�া কের যান। এই হাদীসিে্ ি্িন ‘উমারা’ (শাসকগণ)-শ�ি বযবহার 

কেরেছন, যার মােন হল িখলাফা িসে�ম এক সমেয় �ংস হেয় যােব। 
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-আহমাদ, আন-িনসা’ঈ, আত-ি্রিমযী, ইবন িহ�ান, আল-খি্বী, ্াবারানী এবং আল-বাইহা�ী েথেক েনওয়া 
হেয়েছ এবং হাদীসি সাহীহ িহেসেব ে�ণীব�। 

 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص আেরাও বেলেছন, 

 
“েয কাউেক ্ার ‘ইলম স�েকর  িজে�স করা হয় এনং েস ্া েগাপন কের, আ�াহ  ্ােক িবচার িদবেস আগেনর 

ৈ্রী একি লাগাম পিরেয় িদেবন।”                              -সুনান আবূ দাঊদ, হাদীসঃ ৩৬৫৮ 

সুিফয়ান আস-সাওরী এবং ‘আ�ু�াহ ইবন আল-মুবারক (রিহমাহমা�াহ ), দইু িবখযা্ ্ািব‘ঈ িনে�া� উি�ি 

কেরেছন, 

“যখনই ্ুিম একজন ‘আিলমেক শাসকেদর উপি�ি্ে্ েযাগদান করে্ েদখে্ পাও, ্েব েজেন রােখা েয েস 

একটা েচার।” 219F

(২১৮) 

সু্রাং, মানবরিচ্ আইন �ারা শািস্ সকল মুসিলম িূখ�সমূেহ এ সকল ‘উলামাগেণর �ি্�ােনর �ারা িবচার 

ও শাসেনর জনয েসই একই িবি� �েযাজয, যা শাসক, ্ার েগা�ী এবং আিমরর জনয �েযাজয 220F

(২১৯)। িক েযমন 

                                                           
(২১৮) আল-খু্ু্ আল-‘আিরদাহ, পৃ�াঃ ২৭, এবং, মা যা’ইবান জা‘ই’আন, পৃ�াঃ ১৪-২০ 

(২১৯) ্েব এর মােন এই নয় েয, আমরা সবসময় ’আিলমেদর বযাপাের একই কমরপ�ি্ বযবহার করেবা, যা আমরা শাসকেদর ে�ে� কির 

(উদাহরণ রপ, ্ােদর সকেলর সােথ যু� করা, ্ােদর গনীমাহ েনওয়া এবং ্ােদর সকলেক হ্যা করা, যিদও িকছু ’আিলম যুি� 

েদখােবন েয, ্ারাও একই শাি��াপয) । এ সকল ‘উলামাগেণর জনয েসই একই িবি� �েযাজয, যা শাসক এবং ্ার আিমরর জনয �েযাজয-

এই কথার �ারা আমরা যা েবাঝাে্ চাই ্া হল, উে�েশযর িদক িদেয় ’আিলমগণ িক আিমরেদর ম্ই। ্ারা অ� �ারা সিি্ এবং ্ারা 

এগেলা মুসিলমেদর িবরে� বযবহার কের। এই অ�সমূহ হল আল-�ুরআন-এর আয়া্সমূহ এবং সু�াহ -এর হাদীসসমূহ। আর ্াই, 

আমােদরেক ্ােদর িবরে� একই অ� �ারা যু� করে্ হেব, এবং উ�াহ -এর কােছ এই ’আিলমেদর স�েকর  বুরহান (দালীলিিিতক এবং 
�� স্য �ি্ি�্ করা) পযর� �কাশ করে্ হেব এবং শাসনবযব�ার ‘উলামােদর িবরে� েসই হাি্য়ার িদেয়ই যু� করে্ হেব, যা ্ারা 

বযবহার কের। এই কারেণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক বেলেছন, 

 

“ও  েহ  নবী! িজহাদ  কর  কুফার  (কািফর-এর  বহবচন ) ও  ম ুনা িফ�ূ ন  (ম ুনা িফ� -এর  বহবচন )-এর  িবরে� ,”         -সূরা  
আত -্াওবাহঃ ৭২ 

এটা হল �মাণ, েয আমরা এ সকল ‘উলামােদর িবরে� বুরহান িদেয় যু� করে্ পাির। আর সকল ্াফসীর িক্ােব, এই আয়া্ স�েকর  

উে�খ করা হেয়েছ েয, মুনািফ�ূনেদর িবরে� িজহাদ হল বুরহান-এর �ারা। এছাড়াও, ্ােদর কথার মে�য শি� রেয়েছ এবং ্ােদরেক 

হ্যা করা হেল, ্ারা শাসকেদর �ারা �ি্�াপনেযাগয, আিমরেদর ম্ নয়। এ সকল ’আিলমেদরেক �কাশ কের েদওয়ার জনয আমােদরেক 

মনেযাগ িদে্ হেব এবং েসই সােথ মানুেষর কােছ এটা পির�ার কের িদে্ হেব েয, এই �রেনর ’আিলমেদর ব�বয েশানার ে�ে� বা 

্ােদর কােছ চাকির েখাঁজার ে�ে� ্ােদর িী্ হওয়া উিচ্। এখন যখন আমরা শাসনবযব�ার আিমরেদর সােথ যু� কির, আমরা 

আবারও েসই একই হাি্য়ার বযবহার কির, যা ্ারা কের, যা হল, রাইেফল, ছুির, লাি এবং এরপ অনযানয সবিকছু। এিােব, আিমর এবং 
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িসংহাসন ও বাি্ল সংিব�ান-এর র�ার জনয আিমররা যু� করেছ, ে্মিন এই ’আিলমগণ ্ােদর �ি্�ানসমেূহ 

েসই িসংহাসন ও ্ার কমরসিূচসমূেহর �ি্র�া করেছ। পথ�� ’আিলমগণ শাসনবযব�ার পে� েঢেক রাখার 

সবরাাক �েচ�া কেরন, কারণ ্ারা জােনন েয, শাসকেদর্‘আিলমেদর জনয েসই একই িবি� �েযাজয, যা 

শাসকেদর ��ােনর জনয �েযাজয। শাসেকর পাপকমরি ‘আিলমেদরও পাপকমর হেব, এবং েবশীরিাগ ে�ে�ই 

’আিলমেদর পাপ এমনিক অি�ক্র জঘনয। এই কারেণই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, েয সকল শাসেকরা ্ার 

আইন �ারা শাসন/িবচার কের না ্ােদর ্াওয়ািগ্ (�গ্-এর বহবচন), িফর‘আউন, কুফার, যিলম এবং 

ফািস� বেলেছন। 

িক� যখন ি্িন সুবহানাহ ্া‘য়ালা পথ�� ’আিলমেদর কথা উে�খ কেরেছন, যারা ্ার আয়া্সমূেহর 

িবিনমেয় এক েশাচনীয় মূলয িকেন েনয়, ি্িন ্ােদরেক ককর, বানর, অিিশ�, পশ, জাদকুর এবং আেরাও 

অনযানয অবমাননাকর নােম েডেকেছন, মানুষেক এ সকল েগা�ীর িয়াবহ্া স�েকর  সেচ্ন করার জনয। এটা এ 

কারেণও িছল যাে্ মানুষেক এ বযাপাের স্কর  করা যায় েয, মানুষ েযন ্ােদরেক দলীল এবং বা�ব্া �ারা 

িবচার কের, েযখােন ্ারা ্া �ি্�াপন করিছল এবং ্ােদর এরপ কমরেক স্য্া �দান করিছল। এ সকল 

পীড়াদায়ক নামসমূহ, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর মযরাদার হািনর জনয িদেয়েছন, ্া আ�াহ  �ারাই �দত 

এবং ্ােদর সােথ আচরেণর িবচ�ন প�ি্। এটা মূল্ এই কারেণ েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা জােনন েয, 

কথার েসৗ�েযরযর সােথ সােথ ‘ইলম/�ান-এর জনয এক গিীর ��ােবা� ও স�ােনর অনুিূি্ কাজ কের। 

বািহযক ‘ইবাদা্ও েবশীরিাগ মানুষেক এ সকল ’আিলমেদর কদযর বা�ব্া স�েকর  �্াির্ কের। ্ুিম এরপ 

অেনক ’আিলমেকই  পােব যারা িবপুল পিরমােণর বািহযক ‘ইবাদা্ করেছ, এবং দঃুখজনকিােব, ্ুিম আেরাও 

অেনক অ� েলাকেকও পােব যারা �ুরআন ও সু�াহ  এবং নযায়পরায়ণেদর িবি� ও কমরপ�ি্-এর উপর ্ােদর 

কথােক �হণ করেছ। ি্িন (আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা) অ্ঃপর আেদশ করেলন েযন ্ারা অবমািন্েদর 

অ�িুর � হয় এবং �কৃ্ ‘ইলম ও ‘আমাল-এর মানুষেদর েথেক পৃথক হেয় পেড়, যখন ি্িন বলেলন, 

                                                                                                                                                                                           
�ি্�ানসমূেহর ’আিলমেদর উে�শয একই। আেরকি েয কারেণ আমােদর এই সকল ‘উলামােদর হ্যা করার বযাপাের ্াড়াহড়া করা 

উিচ্ না, ্া হল, ্ােদর মে�য অেনেকই মানিসক ও শারীিরকিােব দবূরল, এর ফেল মানুষ ্ােদর �ি্ অনুক�া অনুিব কের। 

কােরাও এরপ বলা আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ -এর আদব েথেক নয় েয, ‘আসেল, অমুক এবং অমুক এখানকার বা েসখানকার 

শাসকেদরেক কুফার বেলন িন, আর ্াই ্ারা কুফার নন।’ আমরা িক্াব এবং সু�াহ-এর �� দালীলেক একজন বযি�িবেশেষর 

দালীল �ারা �ংস বা অপসারণ কির না। দালীল �ি্ি�্, েকউ সমথরন করক বা না করক। েকান বযি�িবেশেষর এরপ দালীল যা 

েযেকানিােবই েহাক �ি্�া করার েচ�া করা হয়, েসির জনয আমরা এরপ দালীলেক ্যাগ কির না, যা দালীল িহেসেব �ি্ি�্। 

আেরকি িবষয় হল, েবশীরিাগ ে�ে� ্ােদরেক হ্যা করা ্ােদরেক মানুেষর �লব-এ �রণীয় কের রাখেব। যােহাক, িমিলটারীেদর 

িবরে� যু� করা, যােদরেক মানুষ অ্যাচােরর জনযই িচেন, এটা মানুেষর �ি্ অনু�হ রপ। এটা সি্যই এই পিরি�ি্র মুকািবলা করার 

যথাথর উপায়। সু্রাং, পািনর িমি� এবং কাঠিমি�েক অবশযই ্ােদর িনজ িনজ হাি্য়ারেকই ্ােদর বাে�র িি্র বহন কের আনে্ 

হেব। সু্ রাং, �ি্ি ঘটনা ও পিরি�ি্, যা আিবিূর ্ হে্ পাের, ্ার জনয মুসিলমেদরেক অবশযই সিক হাি্য়ারই হাি্য়ােরর বাে� 

েরেখ চলে্ হেব। আর আ�াহই্ সবচাইে্ িাল জােনন। 
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“আর েয  েকউ  আ�াহ  ও  ্ার রসেূলর নাফরমানী করেব এবং ্ার সীম া  লংঘন  করেব, ি্িন  ্ােক  

আগেন  দািখল  করেবন , েসখােন  েস  িচরকাল  থাকেব। আর ্ার জনয  রেয়েছ  অপমানজনক  শাি�।”-

সরূা  আন-িনসাঃ ১৪ 

সু্রাং, অমযরাদা ও অবমাননা সবসময় আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার সােথ সীমালংঘেনর সােথ স�িকর ্ থােক। 

আর �ুরআন-এর আয়াে্র চাইে্ েকান বযি�িবেশষেক অি�ক্র �া�ানয েদওয়া সীমালংঘেনর একি অনয্ম 

িনদশরন। 

্াহেল এি সি্যই একি কুর েগা�ী, এই িকবার আল ‘উলামা এবং ্ােদর ম্ যারা আেছন। িক�, এটা 

আবারও ্ােদর �ে্যকেক কািফর না বেল। আমরা এরপ আপিত এই কারেণ কির েয, ্ােদর মে�য ক্েকর 

্া’িয়ল (বযাখযা) রেয়েছ, অনযানয ক্ক ্াওহীেদর এই অপিরহাযর্া স�েকর  জািহল (মারাাক অ�), ্ােদর মে�য 
এক েগা�ী অেনকটা বা�রকযপীিড়্ এবং ্ােদর মে�য অেনেকই এমন ফুসসা� [ফািস� (িবে�াহী পাপী)-এর 

বহবচন] েয ্ারা শ�ুমা� সুিব�াই চায়, এর মূলয যা-ই েহাক না েকন। ্াছাড়াও এখােন আেরকি েগা�ী রেয়েছ 

যারা এই �ি্�ানসমূেহ �েবশ কেরেছ, স্য কথা বলার মা�যেম এগেলার সংেশা�ন করার উে�েশয। যিদও আমরা 
্ােদর জনয দ‘ুয়া করে্ পাির েযন, ্ারা ্াওবাহ কেরন এবং এই েপশায় কমরর্ অব�ায় মৃ্ুযবরণ না কেরন 

এবং আিখরাে্ েযন অবমাননার িশকার না হন, ্ারপেরও আমােদরেক ্ােদর বািহযক ‘আমাল-এর িিিতে্ই 

িবচার করে্ হেব। 

আর এটা অবশযই আমােদরেক ্ােদর চালািক ও ি�ািম অনাবৃ্ করার কােজ শািমল করেব এবং এই ে�ে� 

আমােদরেক অবশযই কেঠার থাকে্ হেব, যখন আমরা ্ােদর কথা বিল, েযেহ্ু ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

�ীেন িবদ‘আহ  করেছ। ্ারা �ীেনর �ি্ িঢলা ও অলস আচরণ করেছ এবং ্ারা িনেজেদরেক �গে্র পেণয 

পিরণ্ কেরেছ। যিদও ্ারা েদখে্ পাে�ন েয, অ্যাি�ক পিরমােণর হারাম কাজেক অনুেমাদন েদওয়া হে� 

মুসিলমেদর রে�র েসই নদীে্ যা ্ােদর পাপী ও েিাঁ্া দিৃ�র সামেন �মাগ্ �বািহ্ করা হে�। ্ােদর বা 

্ােদর িবশাল পাগিড় বা শাসকেদর িবশাল িুিড়র জনয ফযাসাদ সিৃ�কারীেদর িবরে� িজহাদ েথেম থাকেব না। 

যিদ অ্যাচারী শাসেকরা ্ােদরেক (শাসনবযব�ার ’আিলমগণ ) ঢাল িহেসেব বযবহার কের থােক, ্েব ্ারা 

�সফায়ার-এর মােঝ পড়ে্ পােরন, যিদ শাসকেক টােগরট করা হয় এবং ’আিলমগণ পেথ বা�ঁা সিৃ� কেরন। যারা 
মুজািহদনূেদর িবরে� বা িজহােদ িবল� করােনার ফাতওয়া েদন, ্ােদরেকও অবমািন্ ও অনাবৃ্ করা উিচ্, 

এবং য্�ণ পযর� না, শারী‘য়াহ-এর �ি্�ার গি্ �াস, কািফর শাসনবযব�ার �ি্ ্ােদর সমথরন, এবং ্ােদর 

অনযানয ে�ে�র খারাবী স�ূনররেপ অপসাির্ হয়, ্্�ণ পযর� বযি� িহেসেব ্ােদর সােথ কেঠার আচরণ 

করে্ হেব। 

আমরা সকল আমান্দার ’আিলমগণেদরেক  উপেদশ েদই, ্ারা েযন এ সকল শাই্ন সং�া ও �ি্�ানসমূহ হে্ 

 � থােকন। আর যখন ্ারা কথা বেলন, আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ আশা কির, ্ারা েযন একি 
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িনরেপ� অব�ান েথেক কথা বেলন এবং ্ারা েযন শারী‘য়াহ-এর সমথরনকারীেদর (মুজািহদনূ) এবং শারী‘য়াহ-এর 

িবকৃ্কারীেদর ( মুর্াদ শাসেকরা ও ্ােদর সমথরেকরা) �সফায়ােরর ফাঁদ পিরহার কের চেলন, যােদর 

বযাপাের শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ উে�খ কেরেছন, 

“যখনই েকান ‘আিলম শাসেকর হম (আইন/িব�ান)-এর অনুসরণ কের, এবং িনেজর �ান পির্যাগ কের, যা 
�ুরআন ও সু�াহ -এর িবেরা�ী, েস একটা কািফর (অিব�াসী) এবং একটা মুর্াদ (�ীন্যাগকারী), েয এই দিুনয়া ও 

আিখরাে্ শাি� �াপয/েযাগয। এই িবি�ি েসসকল ’আিলম েগা�ীর ে�ে�ও �েযাজয যারা ঝাঁপ িদেয়েছ এবং 

েযাগদান কেরেছ েমা�লেদর সােথ ্ােদর িেয়  এবং ্ােদর েথেক সুিব�া  �হেনর উে�েশয। এই ’আিলমরা  
ৈকিফয়্ েদিখেয়েছ েয, িকছু েমা�ল শাহাদাহ  (সা�য েদওয়া  েয , আ�াহ  এক  এবং ম ুহা�াদ  ্ার  রসলূ ) 

বলেছ  এবং ্ারা মুসিলম িছল।” 221

(২২০)(২২১) 

এই ফাতওয়া েথেক আমরা আমােদর ‘ইলমওয়ালা-েক জািনেয় িদে্ চাই েয, স্য একি দ�ুারী ্েলায়ার হে্ 

পাের এবং ঈমানদারেদর েসই ্েলায়ারি বযবহার করার সময় িনেজেদর হা্ই েকেট েফলা উিচ্ নয়। আমরা 
েকান �কার অ��ােক সমথরন এবং বযি�িবেশষ আেলেমর িবরে� িশশে্াশ অিিেযাগেক উৎসাহ েদই না, বরং 

আমরা এমন একি সমসযার িবে�ষণ করিছ, যা উ�াহ -এর উ�ি্সা�ন �ি্হ্ করেছ। আমরা উ�াহ -এর 

িনরাপতা ও কলযাণ-এর চাইে্ েবশী িকছু চাই না, আ�িলকিােব এবং আ�জর াি্কিােব, এবং চাই ্ােদর সুখিন�া 

েথেক ঈমান ও ্ােদরেক িফিরেয় আনার কমরপ�ি্র সংর�ণ। 

‘আিলম-এর সং�া এবং পথ�� ’আিলমগণ অবমািন্ হওয়ার দলীলসমূহ 
ইসলােমর েবশীর িাগ ’আিলমগণই ‘আিলমেক এরেপ বযাখযা/বণরনা কেরন েয, েয বযি� আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালােক িয় কের। িক�, এই �রেনর িয় িনেির জাল ‘ইলম-এর ফলাফল রপ হেয় থােক, উদাহরণ রপ, 

িজবরীল -এর িীি্, যখন ি্িন সবরােপ�া বািহেরর পিরি�র গাছ (িসদরা্ উল-মুন্াহা)-এর িনকটব্ত 

আসমােন আেরাহণ করেলন। এই �ের েপৗেছ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص িব�েয়র উি� �কাশ করেলন, “আিম েস িদন অি�বাসীেদর 

অি্�ম কেরিছলাম, েযিদন আিম আেরাহণ কেরিছলাম, এবং িজবরীল আ�াহ র িেয় একি পুরােনা কাপেড়র 

নযায় হেয় পেড়িছল, যা বািড়র �েবশ�াের থােক।” 223F

(২২২)  িক এই হাদীসির কারেণই ক্ক ’আিলমগণ বেলেছন, 

“�ীেনর ‘ইলম হল আ�াহ র �ি্ িয়।” আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এই বযাপারির স�েকর  বেলেছন, 

 

“আ�াহ র বা�ােদর মে�য  েকবল  �ানীরা  (‘উলাম া)-ই  ্ােক  িয়  কের”            -সরূা  আল -ফাি্রঃ ২৮  

                                                           
(২২০) এ েযন ি্িন আমােদর ব র্ মান পিরি�ি্েকই অ�ের অ�ের বণরনা করেছন। 

(২২১) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 

(২২২) জািবর ইবন ‘আ�ু�াহ Ê-এর ক্ৃর ে� আত -্াবারািন-এর �ারা বিণর্ হেয়েছ। 
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‘উমার ইবন আল-খাতাব (রিদঃ) এবং অনযানয সাহাবা Ê, যখনই ্ােদরেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালােক িয় 

করে্ বলা হ্, ্ারা ্ােদর ‘আমেল এই উি�র �ি্ফলন ঘটাে্ন। িক�, দইু �কােরর �কৃ্ আ�াহ িীি্ 

রেয়েছ, 

১. ি�ি্শীল ভয়ঃ এই �রেনর িীি্ বযি�েক �ের রােখ এবং ্ােক এরপ কের েয, েস আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার রােহ, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীেনর িদেক দা’ওয়াহ  েদওয়ার জনয এবং আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার �ীেনর সমৃি� ও এিেক এিগেয় িনেয় যাবার জনয িনেজর অি�কােরর কথা িুেল যায়, িনেজর অথর, 

অব�ান এবং এমনিক মযরাদারও পেরায়া কের না। এই কারেণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন,  

 

“আর ্ারা  ম ু’িমনেদর �ি্  ন� -েকামল  হেব এবং কািফরেদর  �ি্  হেব অ্য�  কেঠার। ্ারা  
আ�াহ র রা�ায়  িজহাদ  করেব এবং েকােনা  িন�েুকর িন�ার িয়  করেব না ,”-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫৪ 

আর যখন মানুষ দিুনয়ার িদেক ছুেট যায়, ্ারা িপেছ অব�ান কের, েযমন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর 

বযাপাের বেলেছন, 

 

“আর আর -রহমান-এর ‘ইবাদ  (বা�াগণ) ে্া  ্ারাই , যারা  পিৃথবীে্  িবনেয়র সােথ  চলােফরা  কের 

এবং যখন  জািহলনূ  (অ�-মখূর েলা েকরা ) ্ােদরেক  সে�া�ন  কের, ্খন  ্ারা  বেল  ‘সালাম ’,”-সরূা  
আল -ফুর� ানঃ ৬৩ 

 

২. গি্শীল ভয়ঃ এই িীি্ি সেবরাা রকেমর ‘আমেলর ফলাফল, যখন আ�াহ িীর বযি� েদেখ েয, আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালার অি�কােরর অমযরাদা ঘটােনা হে� এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার মানুষেদর অ্যাচার 

করা হে�, অথবা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শ�রা এিগেয় আসেছ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িীি্ গি্শীল 

হেয় পেড় এবং, ইসলাম ও মুসিলমেদর িনরাপতা ও ইসলােমর পিব�্া র�ার জনয েয েকান িকছুর িবসজর ন 

েদওয়ার আা-অ ীকৃি্র ি�ি্শীল িয় অিবরাম হেয় পেড়। এই দইু �রেনর উদাহরণ, নবী ملسو هيلع هللا ىلص, সাহাবা Ê 

এবং মালাইকাহ  (িফিরশ্াকল)-এর মে�য েদখা েযে্ পাের, আর ্ুিম েদখেব েয, ্ারা এি খুব িাল কেরই 

কেরিছেলন, ্ারা িনেজেদরেক অ ীকার কেরিছেলন এবং ্ােদর িনেজেদর অজর েনর বযাপাের েকান আওয়াজ 

কেরন িন। ্ুিম ্ােদরেক েদখে্ পাও ��নর্, সলাে্ দাঁড়ােনা অব�ায়, কাউেক িকছু িদে�ন এরপ অব�ায় 

এবং কখেনা কখেনা েকান িকছুই িবিনময় িনে�ন না। িক�, যখন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীন অ্যাচাির্ 

হয়, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার অি�কােরর অমযরাদা ঘটােনা হয়, অথবা িকছু ফারদ (বা�য্ামূলক) িবষয় েগাপন 

করা হয়, ্ারা িহং� িসংেহ পিরণ্ হেয় যান এবং কখেনাই থােমন না য্�ণ পযর� না সবিকছু পূবরাব�ায় িফিরেয় 
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আনা হয় এবং �ে্যক অ্যাচার ও অ্যাচারীেক অ�ম করা হয়, �ায়ই শাি� েদওয়া হয় এবং অপসাির্ করা 

হয়। 

এটা বুঝা কিন নয় েয, েকান �রেনর িীি্ আজ অনুপি�্, েযেহ্ু উিয় �কােরর িীি্ই আজ আমােদর মে�য 

অনুপি�্। এই উিয় �কার আ�াহ িীি্র এই সু�াহ প�ি্ আজ �ি্�ািপ্ হেয়েছ অবা�ব ও উপহাসমূলক 

আ�াহ িীি্র �ারা, যা আজ ’আিলমরা  করেছন। ‘ইলম-এর মা�যেম দিুনয়া হািসল করা, আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার �ীেনর অমযরাদার �ি্ িশিথল দিৃ�িি� থাকা, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িয় ও কা�ার পদর ার 

আড়ােল লুিকেয় থাকা এবং ই�াকৃ্িােব মূল িবষয়ািদেক উেপ�া করা, এ সবিকছুই ্ােদর কােজর অ�িুর �, যা 

ইসলামেক �ংস করেছ এবং মুসিলমেদর দবূরল করেছ। এই �রেনর প�ি্র বৃি� আমােদর উ�াহ , স�দ ও 

আমােদর �ীেনর �ি্ একি �মানুসারী �ংস বেয় এেনেছ। 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا বেলেছন, “চার �কােরর ‘উলামা (‘আিলম-এর বহবচন) রেয়েছ, 

১. একজন ‘আিলম, িযিন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার স�েকর  জােনন এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শারী‘য়াহ-

এর আইনসমূহ স�েকর  জােনন। 224F

(২২৩) ্ারা সেবরাৎকৃ� �কােরর ‘উলামা। 

২. একজন ‘আিলম, িযিন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা স�েকর  জােনন এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শারী‘য়াহ 

স�েকর  জােনন না। 225F

(২২৪) 

৩. একজন ‘আিলম, িযিন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার স�েকর  জােনন না, িক� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

শারী‘য়াহ স�েকর  জােনন। 226F

(২২৫) 

                                                           
(২২৩) এটা হল এমন েকউ, িযিন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার নামসমূহ ও িসফা্সমূহ জানার সােথ সােথ পিরক�নাসমূহ, সু�াহ  এবং 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার িব�াস/িরসা স�েকর ও জােনন। এটা হল ‘ইলম, যা একজনেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার �ীেন েকান নবয 

আিব�ার করা েথেক ে�াের রােখ, এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার সামেন ্ার দািয়� পালেন ্ােক সদাসবরদা স্কর  রােখ। ্ার কােছ 

শারী‘য়াহ-এর েয ‘ইলম রেয়েছ, ্া আা-বযাখযামূলক। 

(২২৪) এরা েস সকল মানুষ, যােদর কােছ ্াওহীেদর ‘ইলম ও সুফল রেয়েছ। এটা জররী নয় েয, ্ারা শারী‘য়াহ-এর স�েকর  জানেব, িক� 

্ারা িজে�স করেব, এবং ্ারা উ�াবন করেব না, কারণ ্ারা ্াওহীেদর ‘ইলম ও ্ার সুফল �ারা সুরি�্। যখন ্ারা জােন না, 

্খন ্ারা ‘ইলম-এর অি�কারী মানুষেদরেক িজে�স করার মা�যেম জানার েচ�া করেব। 

(২২৫) এরা হেলন সকল যুেগর হ্িাগা/জঘনয শাসকেদর ’আিলম। এরা হল েস সকল মানুষ, যারা অব�ান ও দিুনয়াবী িবষয়ািদর জনয 

অ�যয়ন কের থােকন। আর েসই সােথ ্ারা সে্যর িবরে� ্ােদর সেবরাা শি� বযয়  কেরন। এই �রেনর মানুষেদর জনয মূল ৈবিশ�য ও 

মানদ� হল, ্ুিম ্ােদরেক েসই িফতন্াহ -এর সময়কােল ্ােদরেক  শাসকেদর ও এর ম�ুর অেনক িনকটব্ত পােব, যখন আমান্দার 

’আিলমগণ িবলু� হে্ থােকন এবং ্ােদরেক নােজহাল করা হয়। িক�, শাসকেদর ’আিলমগণ েসই সময় খুবই িনরাপদ থােকন এবং খুব 

িাল কেরই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলার আয়া্সমূহ ও ্ার রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর েথেক উপাজর ন করে্ থােকন। যােহাক, ��ন, আ র্ নাদ এবং 

সু�াহ  েপাশাকািদ পরা, সকলেক �্াির্ করে্ পারেব না। এটা ্ােদর মূল গে�র িকছু অংশ, িকছু েপাশাকািদ ও আবহাওয়া, যা 
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৪. একজন ‘আিলম, িযিন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার স�েকর  জােনন না, আর ্ার শারী‘য়াহ-এর স�েকর ও 

জােনন না। 227

(২২৬) 

ঈমানদার িহেসেব িনে�া� উি�ি েদেখ আমােদর অবশযই স্কর  ও িচ�াশীল হে্ হেব, 

 
আবূ যার (রিদঃ) বেলেছন, “আিম নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর িনকেট একিদন উপি�্ িছলাম এবং আিম ্ােক বলে্ শেনিছ, 

‘এমনিকছু রেয়েছ েযির বযাপাের আিম আমার উ�াহ -এর জনয দািােলর অেপ�াও অি�ক িয় কির।’ ্খন 

আিম িী্ হেয় পড়লাম, ্াই আিম বললাম, ‘েহ আ�াহ র রসূল! এি েকান িজিনস, যার বযাপাের আপিন আপনার 

উ�াহ -এর জনয দািােলর চাইে্ও অি�ক িয় কেরন?’ ি্িন [নবী ملسو هيلع هللا ىلص] বলেলন, ‘পথ�� ’আিলম গণ।’”-মুসনাদ 

আহমাদ, হাদীস নং. ২০৩৩৫ 

 
নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

                                                                                                                                                                                           
শাসকেদর ’আিলমেদর চািরিদেক িবদযমান। ্ােদর মে�য ক্ক মানুষেদরেক এই পযর� �্াির্ কেরন েয, ্ারা িনেজেদরেকও �্াির্ 

কেরন েয, ্ারা িহদায়া্�া� এবং ্ারা সেবরাতম হবার েচ�া করেছন। 

‘শাসকেদর িনকেট থাকা, শাসকেদর েথেক িনরাপদ থাকা এবং শাসকেদর েথেক উপাজর ন করা’ –এটাই এই েগা�ীর আদশর, যখনই 

শারী‘য়াহ স�ূনর নয় এবং �েয়াগ করা হয় িন। আমরা ্ােদরেক আেরাও েদখে্ পাই, শাসকেদর পে� যুি� েদখাে্। যােহাক, ্ারা 

সবচাইে্ িনকৃ�্ম �াণী। ্ােদর �ি্ েসই একই িবচার/রায় �েযাজয, যা শাসকেদর ে�ে� �েযাজয। যিদ শাসক একটা কািফর হেয় 

থােক, ্েব ্ারা একি কুর-এর েগা�ী। যিদ শাসক একটা যিলম হেয় থােক, ্েব ্ারা একটা যুলম-এর েগা�ী [্ােদর েকান একজনেক 

কািফর িশেরানামা িদে্ হেল পূেবরর েসই িনয়ম-িবি� অনুসরণ করে্ হেব। এির একি উপসংহাের েপৗছাে্ হেল খুবই স্কর  িচ�া-

িবেবচনা �েয়াজন। িক�, ্ােদরেক একি কুর-এর েগা�ী-এর েলেবল েদওয়া অেপ�াকৃ্ েবশী িনরাপদ, কারণ ্ােদরেক েযিােবই 

েহাক অপসারণ করে্ হেব, েযন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘আলা ্ােদর সােথ েবাঝা-পড়া করে্ পােরন] । 

(২২৬) এরা হল ’আিলমেদর আিমর, যােদর েকান িয়, ‘ইলম েনই এবং েসই সােথ ্ারা শারী‘য়াহ-এর স�েকর  একি অি্ দবূরল ‘ইলম-এর 

অি�কারী হয়, যা অস�ূনর, এর ফেল ্ারা িকছু নবাগ্েদর কাঁে� ির িদেয় �ীন-েক বযবহার কের অথর উপাজর েনর জনয ঝাঁিপেয় পেড়। 

এই নবাগ্রা এমন িকছু ইউিনিািসরি হে্ আেস, েযগেলা শাসেকর �ি্ আনুগ্যকারী, আর এিােব নবাগ্রাও শাসেকর �ি্ 

আনুগ্য�াপনকারী হেয় পেড়। ৩য় ও ৪থর �কােরর ‘আিলমেদর �কৃ্পে� েকান ‘আিলমই বলা উিচ্ নয়, বরং ্ারা িনছক িকছু 

�ািমরক মানুষ বা িকছু েিাঁ্া িশ�া�ি্�ােনর মানুষ। 
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“িন�য়ই আিম আমার উ�াহ -এর জনয েকান িকছুরই িয় কির না, পথ�� ’আিলমগণ বয্ী্। এিােব, যখন 

আমার উ�াহ -এর িবরে� ্েলায়ার উঠােনা হেব, এটা ্ুেল েনওয়া হেব না িবচার িদবস পযর�।” 

-মুসনাদ আহমাদ, হাদীসঃ নং. ১৬৪৯৩, ২১৩৬০, ৩১৩৫৯, ২০৩৩৪, এবং, আদ-দািরমী, হাদীস নং. ২১১ ও 

২১৬, এবং এ সবগেলা সং�হই যথাথর/খাঁি িহেসেব ে�ণীব� করা হেয়েছ। 

এখন যখন আমরা মূল দলীলসমূহ েদেখিছ, আমােদরেক িজে�স করে্ হেব েয, ইসলােমর ’আিলমগণ এই �রেনর 

’আিলমেদর আচরণ স�েকর  িক বেলন? আমরা এখন আমােদর �থম সা�ীর কথা �রণ করব, 

আল-মুহাি�স, আল-ফা�ীহ, ্ার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, শাইখ ইবন হাজার আল-আস�লানী رحمه هللا 

িনে�া� কথা বেলেছন, 

“এরপ িব�াস করা ৈব� নয় েয, মাদীনাহ -এর ’আিলমগণ অনযানয জায়গার চাইে্ উতম, শ�মুা� রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص-এর 

সমেয় এবং সাহাবাগণ িবিি� শহের ছিড়েয় পড়ার পূেবর যারা এেসিছেলন ্ারা বয্ী্। এর কারণ হল 

মুজ্ািহ�ীন ইমামেদর সমেয়র পর এরপ বিণর্ হয় িন েয, মাদীনাহ -এর ‘আিলমগণ অনযানয িূখে�র অনয েয 

েকান ‘আিলম অেপ�া উতম। 

বরং সবচাইে্ িবদ‘ঈ প�ি্র েলােকরা এে্ (মাদীনাহ-এ) বসি্ কেরিছল।” 228F

(২২৭) 

ইসলােমর মহান ’আিলম , আল ‘আ�ামাহ শাইখ হািফয ইবন আহমাদ ইবন ‘আলী আল-হাকামী رحمه هللا 
229F

(২২৮)এই 

িবদ‘আহ  যা কুর, েসি স�েকর  িনে�া� ম�বয কেরেছন, 

“েয েকউ ‘উলামাগণ-এর ইজমা’ বাি্ল েঘাষণা কের, ফারদ অ ীকার করার মা�যেম, বা এমন িকছু চািপেয় েদয় 

যা আ�াহ  চািপেয় েদন িন, অথবা হালালেক হারাম বা হারামেক হালাল কের, এর মে�য ক্ক েলাক 

উে�শয�েণািদ্ ইসলামেক �ংস করেছ। এই �রেনর েলােকরা কুফার, েকান সে�হ ছাড়া। এ �রেনর েলােকরা 
�কৃ্পে� এই �ীেনর অ�িুর � নয়। ্ারা ইসলােমর সবচাইে্ বড় শ�। িকছু অ� মানুষেক �্াির্ করা 
হেয়েছ, িক� ্ােদরেক (যারা একি ফারদ অ ীকার কেরেছ) কুফার বলা যােব, যখন ্ােদর িবরে� দলীল 

�ি্�া করা হেয় যায়।” 230 F

(২২৯)
231F

(২৩০) 

                                                           
(২২৭)  ফাতহ উল-বাির, বাব ইি্সাম উস  সু�াহ , িিলউমঃ ১৩, পৃ�াঃ ৩১২ 

(২২৮) িহজরী ১৩৪২-১৩৭৭/১৯২৪-১৯৯৫৮ �ী�া�। শাইখ আল হাকািম ‘মা‘আিরজ উল-�বূল’-এর েলখক। যারা স্য কথা বেলিছেলন 

এবং উ�াহ -এর জনয স�েদর িা�ার েরেখ িগেয়েছন, ি্িন ্ােদর মে�য অনয্ম পিরিচ্। আ�াহ  েযন এই হা�্প�ী ’আিলমেক পুর�ৃ্ 

কেরন। 

(২২৯) মা‘আিরজ উল-�বুল বাব-আল-িবদ‘আহ  মুকাুিফরাহ, িিলউমঃ ০৩, পৃ�াঃ ১২২৮ 

(২৩০) েকন ্ােদর অনুসারীগণ, যারা িনেজেদর সালাফী বেল, এই িবদ’আহ -এর িবরে� যু� কের না এবং অনযেদর িবদ‘ঈ বেল? আল-

হাকািম িক ্ােদর একজন মহান ’আিলম নন? এর িবপরীে্, েয েকউ এই ইমােমর অনুসরণ কের এবং এই িবদ’আহ -এর িবরে� যু� 

কের, ্ারা ্ােদরই িবদ‘ঈ বেল! 
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আসুন আমরা বহ বছর পূেবরর মহান �যািনশ মািলকী ইমাম আল ‘আ�ামাহ, আল-মহুাি�স, আল-ফা�ীহ , শাইখ 

আবূ ‘আ�ু�াহ মুহা�াদ ইবন আহমাদ আল-�ুর্ুিব رحمه هللا-এর শ�াবিল েথেক উপকৃ্ হই। 

“ ‘উলামাগণ বেলেছন, একজন, েয অ্যাচারী/যিলম শাসেকর ইমাম হয়, ্ার িপছেন সলাহ পড়া যােব না, য্�ণ 

পযর� না েস ্ার ৈকিফয়্ বা্কারণ্�কাশ কের (েকন েস অ্যাচারী/যািলম শাসেকর ইমাম) অথবা এর 

(অ্যাচারী/যিলম শাসেকর ইমাম হওয়া) েথেক ্াওবাহ  কের।” 
232F

(২৩১) 

যিদ এটা শ�ুমা� অ্যাচারী শাসকেদর জনয হেয় থােক, ্েব িচ�া কের েদখুন, আেরাও ক্ গর্র অব�া হেব 

কািফর বা মুর্াদ শাসকেদর ে�ে�? 

শাইখ উল-ইসলাম ইবন ্াইিময়যাহ  رحمه هللا আবারও ্ার ফা্াওয়া-এর পৃ�াগেলা হে্ গজর ন কের উেঠন, 

“যখনই েকান ‘আিলম শাসেকর হম (আইন/িব�ান)-এর অনুসরণ কের, এবং িনেজর �ান পির্যাগ কের, যা 
�ুরআন ও সু�াহ -এর িবেরা�ী, েস একটা কািফর (অিব�াসী) এবং একটা মুর্াদ (�ীন্যাগকারী), েয এই দিুনয়া ও 

আিখরাে্ শাি� �াপয/েযাগয। এই িবি�ি েসসকল ’আিলম েগা�ীর ে�ে�ও �েযাজয যারা ঝাঁপ িদেয়েছ এবং 

েযাগদান কেরেছ েমা�লেদর সােথ ্ােদর  িেয়  এবং ্ােদর েথেক সুিব�া  �হেনর উে�েশয। এই ’আিলমরা্ 

ৈকিফয়্ েদিখেয়েছ েয, িকছু েমা�ল শাহাদাহ  (সা�য েদওয়া  েয , আ�াহ  এক  এবং ম ুহা�াদ  ্ার  রসলূ ) 

বলেছ  এবং ্ারা মুসিলম িছল।” 233F

(২৩২)
234F

(২৩৩) 

 

“ ‘আিলফ , লাম , মীম , সদ। এি  একি  িক্াব , আপনার �ি্  নািযল  করা  হেয়েছ , আপনার মেন  েযন  

এ  স�েকর  েকান  সংকীণর্া  না  থােক  এর স্কতকরেণর বযাপা ের, আর এি  ম ু’িমনেদর জনয  িয

র/�রিণকা। ে্ামরা  অনুসরণ  কর যা  ে্াম ােদর  রেবর প�  েথ েক  নািযল  করা  হেয়েছ  এবং ্ােক  

েছ েড়  অনয  আওিলয়া  (সাহাযযকারী  ও  র�াকারী)-েদর অনুসরণ  েকােরা  না। ে্ামরা  খ ুব সাম ানয  

উপেদশই �হণ  কর।’                          -সরূা  আল -আ ’রফঃ ০১-০৩ 

এবং এমনিক যিদ এই ‘আিলমেক ব�ী করা হয়, েজেলর িি্র রাখা হয়, এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােক 

্ার িক্াব হে্ যা িশ�া িদেয়েছন ্া পির্যাগ করার জনয কেঠার িনযরা্ন করা হয়, ্ার এর �ি্ ৈ�যরশীল 

হে্ হেব। যিদ েস সবিকছু পির্যাগ কের এবং শাসেকর অনুসরণ কের, ্েব েস ্ােদর মে�য একজন, আ�াহ  

                                                           
(২৩১) জািম’ উল-আহকাম উল-িফ�্িহয়যাহ, িিলউমঃ ০২, পৃ�াঃ ২২৭ 

(২৩২) এটা েযন ি্িন আজেকর আমােদর ব র্ মান পিরি�ি্র কথা বণরনা করেছন। 

(২৩৩) মাজমু‘আ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 
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সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ারা যােদর �ংস অিনবাযর। ্ার ৈ�যরশীল হে্ হেব, এমনিক যিদ আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার জনয ্ার �ি্ সাি�্ হয়। এটাই হল েসই সু�াহ  যা নবীগণ এবং যারা ্ােদর অনুসরণ কেরন ্ােদর 

েথেক আ�াহ  সুবহানুহ্্া‘য়ালা েচেয়েছন এবং �হণ  কেরেছন। আ�াহ  বেলন, 

 

‘আিলফ , লাম , মীম। েলা েকরা  িক  মেন  কের েয , ‘আমরা  ঈমান  এেনিছ ’ একথা  বলেলই ্ারা  
অবযাহি্  েপেয়  যােব, আর ্ােদর পরী�া  করা  হেব না? আর আিম  ে্া  এেদর পবূরব্তেদরেকও  

পরী�া  কেরিছলাম ; অ্এব আ�াহ  অবশযই  �কাশ  কের িদেবন  ্ােদরেক  যারা  স্যবাদী  এবং ি্িন  

অবশযই  �কাশ  কের িদেবন  িমথযাবাদীেদরেকও।’-সরূা  আল -‘আনকাবূ্ ঃ ০১-০৩” 235

(২৩৪) 

আল ‘আ�ামাহ, িমশেরর মহান �িদ, আহমাদ মুহা�াদ শািকর رحمه هللا িনে�া�িােব ম�বয কেরেছন, 

“না, ইসলাম ্া নয়, যা ্ারা মেন কের। ইসলাম হল �ীন, রাজনীি্, সংিব�ান এবং শাসনবযব�া। ইসলাম হল 

শি�/�ম্া। ইসলাম এটা �হণ কের না এ বয্ী্ েয, এর স�ূনরাংেশর অনুসরণ করা হয় এবং এর আইনসমূহ 

েমেন চলা হয়। আর যারা এর িকছু হম (আইন-কাননু) অ ীকার কের, ্ারা এর স�ূনরাংশেকই অ ীকার 

কেরেছ। আর যারা এর িকছু অংশ ্যাগ কের, ্ারা এর স�ূনরাংশেকই ্যাগ কেরেছ। আর ্ারা, যারা এর িকছু 

িবি�-িব�ান েমেন িনে্ অ ীকার কের, ্ারা এর স�ূনরাংশেকই অ ীকার কেরেছ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

শ�াবিল েশােনা, 

 

‘েকান  ম ু’িমন  পরুষ  িকংবা  েকান  ম ’ুিমন  নারীর জনয  এ  অবকাশ  েনই  েয , আ�াহ  ও  ্ার রসলূ  যখন  

েকান  কােজর িনেদর শ  েদন , ্খন  েস  কােজ  ্ােদর  েকান  িনজ  িস�াে�র অি�কার থাকেব। আর েয  

েকউ  আ�াহ  ও  ্ার  রসলূেক  অমানয  করেলা , ্েব েস  ে্া  �কাশয  পথ��্ায়  পি্্  হল।’-সরূা  আল -

আহযাবঃ ৩৬ 

                                                           
(২৩৪) মাজম‘ুআ ফা্াওয়া, িিলউমঃ ৩৫, পৃ�াঃ ৩৭৩ 
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‘্ারা  বেল , ‘আমরা  ঈমান  এেনিছ  আ�াহ  ও  রসেূলর �ি্  এবং আমরা  আনুগ্য  কির ,’ িক� এরপর 

্ােদর ম�য  েথ েক  একদল  ম ুখ  িফিরেয়  েনয় , আর ্ারা  আসেলই ম ু’িমন  নয়। আর যখন  ্ােদরেক  

আ�াহ  ও  ্ার  রসেূলর িদেক  ডাকা  হয় , ্ােদর মে�য  ফয়সালা  কের েদওয়ার  জনয , ্খন  ্ােদর 

একদল  স�নূর অ ীকৃি্র  সােথ  ম ুখ  িফিরেয়  েনয়। আর যিদ  ্ােদর �াপয  (হা�্ ) থােক , ্েব ্ারা  

একা�  িবনী্িােব  রসেূলর কােছ  ছু েট  আেস। ্ােদর অ�ের িক  েরাগ  আেছ , নািক  ্ারা  সে�হ 

েপাষণ  কের, নািক  ্ারা  িয়  কের েয , আ�াহ  ও  ্ার রসলূ  ্ােদর �ি্  অিবচার করেবন? বরং 

্ারাই  হল  �কৃ্  যিলম। ম ু’িমনেদর কথা  ে্া  েকবল  এ-ই, যখন  ্ােদরেক  ্ােদর মে�য ফয়সালা  
কের েদওয়ার  জনয  আ�াহ  ও  ্ার রসেূলর িদেক  ডাকা  হয় , ্খন  ্ারা  বেল , ‘আমরা  শনলাম  ও  

েম েন  িনলাম।’ আর ্ারাই  �কৃ্  সফলকাম।’             -সরূা  আন-নরূঃ ৪৭ -৫১ 

 

‘ও  েহ  যারা  ঈমান  এেনছ ! ে্ামরা  আনুগ্য  কর আ�াহ র এবং আনুগ্য  কর  রসেূলর এবং ্ােদর , 

যারা  ে্াম ােদর  মে�য  ফয়সালার অি�কারী। ্ারপর যিদ  ে্ামরা  েকান  িবষেয়  ম্েিদ  কর, ্েব 

্া  �্যপরণ  কর আ�াহ র �ি্  ও  রসেূলর �ি্ , যিদ  ে্ামরা  ঈমান  এেন  থােকা  আ�াহ র �ি্  এবং 
আিখরাে্র �ি্। আর এটাই  উতম  এবং পিরণােম  কলযাণকর। আপিন  িক  ্ােদর েদেখনিন  যারা  
দািব  কের  েয , আপনার �ি্  যা  নািযল  হেয়েছ  এবং আপনার পেূবর যা  নািযল  হেয়েছ , ্াে্  ্ারা  
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িব�াসী? অথচ  ্ারা  িবচার�াথ ত  হে্  চায়  �গ্-এর কােছ , যিদও  ্ােদর  বলা  হেয়েছ  ্া  

�্যাখ যান /অ ীকার  করে্। আর শাই্ন  ্ােদর পথ�� কের বহ দেূর িনেয়  েযে্  চায়। আর যখন  

্ােদরেক  বলা  হয় , এেসা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন  ্ার িদেক  এবং রসেূলর িদেক , ্খন  আপিন  

ম ুনাকিফ� েদর  েদখেবন  আপনার কাছ  েথ েক  স�নূর িবম ুখ্ার সােথ  ম ুখ  িফ িরেয়  সের যাে�। 

্ােদর িক  দশা  হেব যখন  ্ােদর কৃ্কেমরর  দরন  ্ােদর উপর েকান  ম ুিসব্  আপি্্  হেব? 

্ারপর ্ারা  আপনার কােছ  এেস  আ�াহ র নােম  কসম  কের বলেব, ‘আমরা  ে্া  কলযাণ  ও  স�ীি্  

ছাড়া  অনয  িকছু  চাইিন।’ ্ারা  এমন  েলাক  যােদর অ�েরর িবষেয়  আ�াহ  জােনন। সু্রাং আপিন  

্ােদর উেপ�া  করন  এবং ্ােদর  সদপুেদশ  িদন  এবং এমন  কথা  বল ুন  যা  ্ােদর মমর �শর কের। 

আিম  ে্া  রসলূ  শ�  ুএই উে�েশযই  ে�রণ  কেরিছ  েয , আ�াহ র িনেদর শ  অনুযায়ী  ্ার আনুগ্য  করা  

হেব। আর যিদ  ্ারা  িনেজ েদর উপর যলুম  করার পর আপনার কােছ  আসে্া , আ�াহ র কােছ  �মা  
�াথরনা  করে্া , এবং রসলূও  ্ােদর  জনয  �মা  �াথরনা  করে্ন , ্েব িন�য়ই  ্ারা  আ�াহ েক  

অি্শয়  ্াওবাহ  কবুলকারী  ও  পরম  দয়াল ু েপ্। ্েব না ; আপনার রেবর কসম ! ্ােদর েকান  

ঈমান  থাকেব  না , য্�ণ  পযর� না  ্ারা  আপনার উপর িবচা েরর িার  অপরণ  কের েসসব িববাদ-

িবস�ােদর  বযাপা ের  যা  ্ােদর মে�য  সংঘি্  হয় , ্ারপর ্ারা  িনেজ েদর মেন  েকানরপ  ি��া -
সংেকাচ  েবা�  কের না  আপনার িস�াে�র বযাপা ের  এবং সবরা�করেণ  ্া  েম েন  েনয় /আাসমপরণ  

কের।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৫৯-৬৫ 

ও েহ মানুেষরা! এ সকল আয়া্সমূহ, যা ে্ামরা পূেবরও শেনছ এবং পূেবরও পেড়ছ এবং আমরা এগেলার বযাখযা 

করে্ যাি� না। এই আয়া্সমূহ খুবই দগৃ ও পির�ার। ে্ামরা যিদ িচ�া কের থােকা, এখােন ে্ামােদর িশ�া, 
আনুগ্য �াপন ও উপেদশ�হেনর জনয অেনক িকছু রেয়েছ। এখন এই আয়া্সমূেহর �ি্ অবা�য্ার সােথ 

ে্ামােদর স�েকর র কথা িচ�া কের এবং এই আয়া্সমূহ েমেন চলার জনয ে্ামােদর যা িকছু করার �েয়াজন 

পেড় ্ার্ে�ি�ে্ ে্ামােদর অব�ােনর কথা িচ�া কর। 

ে্ামরা এমন আইনসমূেহর �ারা শাসন করেছা, যার সােথ ইসলােমর েকান স�কর  েনই। বরং, েসগেলা ইসলােমর 

স�ূনর িবপরীে্ যাে�। যিদ আিম উা ের বিল েয, এ সকল আইনসমূহ, েযগেলার �ারা ে্ামরা ে্ামােদর মে�য 

শাসন করেছা, েসগেলা ইসলােমর চাইে্ �ী��েমররই িনকটব্ত, ্াহেল ্া অি্র�ন হেব না। 

আিম িদবা � েদিখ না। আিম এ সকল আইেনর িবরে� এক িবশাল িব�ব করার জনয ডাকিছ না। আর আিম 

িব�াস কির েয, এখন শি�র �ারা অ�সর হওয়া, শাি�পূণরিােব অ�সর হওয়ার েথেক অি�ক �ি্কর। আিম 

ে্ামােদর কােছ এেসিছ েযন, আমরা আমােদর সকলেক �ীের �ীের সু�াহ-এর উপর �ি্ি�্ করে্ পাির। 

ও েহ িমশেরর আইেনর েলােকরা! আিম ে্ামােদর �ারা আমার আহবােনর শর করিছ। ে্ামরা এই িূখে� 

�ম্ার অি�কারী মানুষ। ে্ামােদর হাে্ রেয়েছ আইন ও আেদশ। ে্ামােদর কিমিসমূহ আজ আ�ুিনক �ণী্ 

আইনসমূেহর অনুসাের আইন �ণয়ন করেছ। আমােদর মে�য একি যথাথর ইসলািমক প�ি্ে্ সমেঝা্ায় আেসা 
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এবং আমােদর একসােথ হা্ লাগাে্ দাও এবং আ�াহ র রােহ িনেির জালিােব কাজ করে্ দাও। িবেদশী আইনসমূহ 

ও ম্াম্সমূেহর জনয ে্ামােদর বদ-অিযাস-সমূহ রােখা। 

আিম ে্ামােদরেক এরপ বলেবা না েয, আমরা ইসলাম িনেয় অেনক শ� হেয় পড়েবা। আিম ে্ামােদরেক 

আমােদর সােথ ইসলামেক আঁকেড় �রে্ আহবান করিছ। যিদ ে্ামরা �্যাখযান কর, আিম আল-আযহার-এর 

‘উলামা-েদর আহবান করেবা এবং ্ারা আনুগ্য করেব এবং এই কিন কােজর িার বহন করেব এবং আল-

�ুরআন-এর প্াকা উেতালন করেব। ্ারা ্ােদর উিয় হাে্র �ারা ইসলােমর প্াকা বহন করেব, যা ১০০০ 

বছর �ের ইসলােমর আেলা বহন কেরিছল। এ সকল ‘উলামা-েদর মে�য ক্ক আমান্দার, শ� এবং ‘ইলম 

অি�কারী। 

আমরা যুি� েদখাি� না েয, িকছু আইনসমূহ শারী‘য়াহ-এর িবেরা�ী এবং িকছু নয়। আমরা যুি� েদখাি� েয, এ 

সকল আইনসমূেহরর উৎস হল এমন একি উৎস যােক ইমাম বানােনা েকান মুসিলেমর জনয ৈব� নয়, যখন েস 

আইন�ণয়ন কের, এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােক আেদশ কেরেছন েযন, সবিকছু, বড় ও েছাট, �ুরআন ও 

সু�াহ-এর সােথই স�িকর ্ করা হয়। ্ােদরেকই (�ুরআন ও সু�াহ ) অবশযই ��ান (ইমাম) হে্ হেব, যার েথেক 

আমরা �ে্যক আইন েবর কের আিন, ্ােদর (�ুরআন ও সু�াহ ) সীমােরখা অনুসাের এবং ্ােদরেক (�ুরআন ও 

সু�াহ ) অবশযই আনুগ্য করে্ হেব, সকল সময় ও জায়গায়। 

মানুেষরা েয প�ি্ে্ এ সকল আইেনর সােথ চলেছ, ্া আমরা অ�াহয ও �্যাখযান কির। েয সকল মানুেষরা এ 

সকল আইেনর �ণয়ন করেছ, ্ারা �ুরআেনর বািহের যাওয়ার, অথবা �ুরআেনর সােথ িবেরা�ী হবার বযাপাের 

েকান পেরায়া কের না। ্ােদর মূল িবষয় হল, এিেক ইউেরািপয়ান আইেনর সােথ িমিলেয় েদওয়া, এটা ইসলােমর 

সােথ িমেল যাক, বা না যাক। শারী‘য়াহ-এর অনুসাের, যিদ এ সকল আইনসমূেহর িকছু ইসলােমর সােথ িমেলও যায়, 

এরপেরও ্ারা অনযায়কারী।” 236

(২৩৫) 

আল-�িদ (িবচারক), শাইখ আহমাদ শািকর رحمه هللا অপর জায়গায় বেলেছন, 

“আমরা েদখে্ পাই েয, িকছু আইন মানুষেক হারাম কাজ করে্ অনুেমাদন েদয়, েয সকল েলাক েসই হারাম ব�র 

েলন-েদন-এর সােথ স�ৃ�, ্ােদর জনয লাইেসা �হণ করার বযাপাের গর�ােরাপ করা হয়, একি লাইেসা, যা 

একি �ি্�ান েথেক েদওয়া হয়। আর েসই িনেয়াগকারী বযি�, যােক লাইেসা িদে্ জািহলী আইন আেদশ 

কেরেছ, েসই বযি�র শ র্ াবিল ্ােদর জনয পূরণ করা হেয় থােক, যারা এর লাইেসা েচেয়েছ। 

্ার জনয এই লাইেসা েদওয়া হারাম, যিদও জািহলী আইন ্ােক লাইেসা িদে্ আেদশ কের। এর মােন হল, ্ােক 

অনযায় কাজ করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ, েস িকছু অনযায় অনুেমািদ্ করেব। ্ার েশানা ও আনুগ্য করা উিচ্ 

হেব না। যিদ েস মেন কের েয, ্ােক লাইেসা েদওয়া হালাল, ্েব েস একটা মুর্াদ এবং েস ইসলাম পির্যাগ 

কেরেছ, কারণ েস বািহযকিােব পির�ার হারামেক হালাল কেরেছ, এই হারাম, যা মুসিলমরা অপিরহাযরিােব জােন। 

                                                           
(২৩৫) আল-িক্াব ওয়াস -সু�াহ  ইয়ািজব মাস্ুর �ওয়ািনন 
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আমরা েদিখ েয, ইউেরাপ েথেক আসা িকছু আইন ইসলােমর মূল-এর সােথ পাথরকয সৃি� কের। এ সকল আইনসমূেহর 

মে�য ক্ক সামি�কিােব ইসলামেক �ংস কের েদয়, আর এটা পির�ার। এ সকল আইনসমূেহর মে�য ক্ক 

ইসলািমক আচরেণর সােথ িমেল যায়। এ সকল আইনসমূেহর �ারা মুসিলমেদর িূখ�সমেূহ কাজ করা হালাল নয়, 

এমনিক এমন িবষয়ািদে্ও, েযগেলার বযাপাের ্ারা ইসলােমর সােথ একমত, কারণ যখন ্ারা আইন�ণয়ন 

কের, ্ােদর উৎস ইসলাম নয়। েয েকউ এরপ কের, েস একটা পাপী এবং একটা মুর্াদ, েস ইসলােমর সােথ িমেল 

যায় এরপ আইন �ণয়ন করক, বা না করক।” 237

(২৩৬) 

মহান ‘আ�ামাহ, ্ার সময়কার শাইখ উল-ইসলাম, ্ার সময়কার আল-�ুরআন-এর িহুযকারীেদর শাইখ, 

ফা�ীহ , িমশেরর সকল শারী‘য়াহ েকাটর -এর িবচারকেদর ��ান, ইমাম বাদর উদ-�ীন আল ‘আয়নী رحمه هللا 
238F

(২৩৭), 

এই িবষয়ি পির�ার কেরেছন, 

“েয েকউ নবীগেণর শারী‘য়াহ পিরবি র্ ্ কেরেছ এবং ্ার িনজ  শারী‘য়াহ বািনেয়েছ, ্ার শারী‘য়াহ বাি্ল। 

এসকল েলাকেদর অনুসরণ করা হারাম, 

 
‘্ােদর িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন? আর যিদ  ফয়সালার বাণী না  থাক্ , ্েব ে্া  ্ােদর বযাপা ের মীম াংশা  

হেয়  েয্। িন�য়ই  যিলম েদর জনয  রেয়েছ  য�ণাদায়ক  ‘আযাব।’-সরূা  আশ -শরূাঃ ২১ 

এই কারেণ ইহূদী এবং �ী�ানরা কািফের পিরণ্ হেয়িছল। ্ারা শ� কের ্ােদর পিরবি র্ ্ শারী‘য়াহ আঁকেড় 

�েরিছল, এবং আ�াহ  মানবজাি্র উপর মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ অনুসরণ করােক বা�য্ামূলক কেরেছন।” 

239F

(২৩৮) 

এই উ�াহ -এর �ি্ ‘ইলম-এর অি�কারী মানুষেদর দািয়� িকরপ্এবং ্ারা যখন ্ােদর দািয়� ্যাগ কেরন বা 
অপবযবহার কেরন, ্খন িদগে� েয িয়াবহ �ংসাাক �ারাবািহক্ার আিবির াব ঘেট, েস স�েকর  আমােদর 

মেনর মে�য এখন আর েকান সে�হই থাকা উিচ্ নয়। 

                                                           
(২৩৬) আস-সামা’ ওয়াত-্া‘আ 

(২৩৭) মৃ্ুয িহজরী ৮৫৫ সেন/১৪৫১ �ী�াে�। ি্িন একজন মহান হানাফী ’আিলম, এই ’আিলম, ্ার কৃি্�সমূহ এবং ্ার জীবনী ্ার 

কাজ, ‘উমদা্ উল-�ারী, িিলউমঃ ২৪, পৃ�াঃ ০১-এ উে�খ করা আেছ। 

(২৩৮) ‘উমদা্ উল-�রীঃ িিলউমঃ ২৪, পৃ�াঃ ৮১ 
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িকছু সংশয়-এর উতর 

মহান ইমাম আত-্াহায়ী رحمه هللا-এর একি কাজ-এর আিব�ার 
হািকিময়যাহ-এর বযাপাের পূেবরা� অ�যােয়র শি�শালী দলীলসমূহ েপশ করার পর, আমােদর সামেন েয কাজ পেড় 

আেছ, েস বযাপাের কােরাও পে� আর েকানও ওজর েপশ করার সুেযাগ েনই। যােহাক, স�ীি্ বছরসমূেহ, পাপী ও 

অশি েলােকরা ্ােদর জাদকুমর কেরেছ এবং একজন মহান আেলেমর ক্ক উি� অ�াসি�কিােব িবি�র 

বযাপাের বযবহার কেরেছ। উি�িেক িশরক আল-হািকিময়যাহ-এর বযাপাের একি সংশয়রেপ েপশ করা হেয়িছল 

এবং আ�াহ র আইেনর িি্ের েকান আইন�ণয়ন করা িক সি্যই েকান বড় িশরক, কুর এবং যুলম, নািক না। 

পাঠেকর সুিব�ার জনয, আমরা �থেম েসই বইির ইি্হাস িদে্ চাই, যা েথেক ইমাম ্াহায়ীর উ�ৃি্ েদওয়া 

হেয়িছল, আর িকিােব এিেক কুর-এর ওজর িহেসেব শারী‘য়াহ-এর অপবযবহারকারীরা বযবহার কেরিছল। 

�থম্ , �থম েয বযি� ইমাম আত-্াহায়ীর বইির বযাখযা আিব�ার কেরিছেলন, ি্িন হেলন ‘আ�ামাহ আহ
মাদ শািকর, িযিন ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম (রিহমাহমা�াহ)-এর �ারা বইির িাষযকার-এর স�েকর  

জানার জনয িনযু� হেয়িছেলন। ইমাম আহমাদ শািকর িাষাগ্ িবে�ষেণর মা�যেম েদখে্ েপেলন েয, ��ক্ৃর �-

এর েরখা সরাসির ইমাম আবূ ‘ইযয আল-হানাফী رحمه هللا-এর পযর� চেল যায়। এই সাফলয অিজর ্ হেয়িছল শাইখ 

আল-হানাফী رحمه هللا-এর শ�াবিল, কিব্া, এবং ্ার বাচনিি� ও দলীল িমিলেয় েদখার মা�যেম, েযগেলার মে�য 

ক্ক, ্ার আত-্াহায়ী رحمه هللا-এর মূল কােজর বযাখযামলূক েনাটসমূেহর অ�িুর � িছল।240F

(২৩৯) 

ি�্ীয়্ , যখন এই দইু মহান ’আিলম এই বযাখযাি েপেলন এবং এর স্য্া যাচাই করেলন, এরপর ্ারা এিেক 

সি�য় কের িদেলন এবং এে্ ম�বয করেলন। পরব্তে্, এই বইির মু�ন-এর পর শাসকেগা�ীর ’আিলম রা 
আসেলন এবং এর শ�াবিল ও বযাখযার উপর অনি�কার হ�ে�প করেলন এবং এিেক শাসক ও দনূতি্�� 

শাসকেদর শাসনবযব�ার মানানসই কের বযবহার করা শর করেলন। 

আমরা এই কারেণ এই সূচনা কেরিছ েযন, আমরা হািকিময়যাহ-এর বযাপাের এই দইু মহান আেলেমর িববরণী এবং 

িসংহাসেনর ’আিলমগণ-এর িববরণী-এর মে�য েয পাথরকয িবদযমান, ্া েদখাে্ পাির। যখন ্ুিম এই স�েকর  
শাইখ ইবন ইবরহীম ও ইমাম শািকর (রিহমাহমা�াহ)-এর শ�াবিল পড়, ্খন ্ুিম খুব সহেজই েদখে্ পাও েয, 

ক্ �� ও মূল িবষয় েকি�ক ্ারা বেলেছন, যখন ্ারা ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ-এর বযাপাের িবপদ 

সংেক্ িদেয়েছন। �কৃ্ �ান-এর ��ান শ�রা এই কাজি বযবহার কের মু�ণ কের এবং এর কৃি্� িনেজেদর 

উপর আেরাপ কের এবং অথর উপাজর ন কের, েযেহ্ু ্ােদর ই�া-আকা�াই হল িবকৃ্ িববরণীর মা�যেম 

শাসকেদর িসংহাসনগেলা চকচেক করা। 

                                                           
(২৩৯) এই মহান কাজির আিব�ােরর িপছেনর বযাখযার জনয, আপিন আবূ ‘ইযয আল-হানাফী رحمه هللا রিচ্ শারহ উত-্াহািয়য়যাহ ফীল 

‘আ�ীদা্ ইস-সালািফয়যাহ, ‘আ�ামাহ আহমাদ শািকর رحمه هللا-এর  কা/ম�বয-সহ, িশেরানােমর বইির সূচনা েদখে্ পােরন। 
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যারা এই িক্ােবর িববরণী কেরন, ্ােদর উিচ্ নয় শাসকেগা�ীর ’আিলমেদর বযাখযাি েদওয়া। বরং, েস 

সকল ’আিলমেদর িববরণীি েদওয়া উিচ্, যারা এর উপর কেঠার পির�ম কেরেছন, েকান �কার পেদা�ি্র 

�ি্�ি্ ছাড়াই। শারী‘য়াহ-এর অপবযবহারকারীরা আজ িক্াবিেক অ�� করার জনয এবং মানুষেক িশরক 

আল-হািকিময়যাহ-এর িশ�াজর ন েথেক িবচুয্ করার জনয িকছু েলািী ’আিলমেদর িনয�ু কেরেছ। েসৗিাগয�েম, 

েসই দইু মহান ’আিলম মূল পা�ুিলিপর সােথ হািকিময়যাহ-এর িবষয়িেক পুনর�ার করার জনয কেঠার �েচ�া 

কেরেছন, এবং আমরা সে্যর জনয ্ােদর এরপ অব�ানেক ��া কির। 

ইমাম আত-্াহায়ী رحمه هللا িক বেলিছেলন এবং ইমাম আবূ ‘ইয য আল-হানাফী رحمه هللا িকভােব 
এই উিিির বযাখযা িদেয়িছেলন? 

েযেহ্ু এই উি�ি ইসলােমর অেনক িবষয়েক �শর কের, আমরা শ�ু েসই সকল উি�সমূহেক উে�খ করেবা, 

েযগেলা এখােন আমােদর �সে�র সােথ �াসি�ক, আ�াহ র শাসন এবং ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ।241F

(২৪০) েযই 

িববরণী আমরা এখন িদব, ্া ইমাম আত-্াহায়ী رحمه هللا-এর একি উি�র উপর িিিত কের, েযখােন ি্িন 

বেলেছন, 

“আমরা  ি�বলা -এর মান ুষেদর েথ েক  কাউেক  কািফর বিল  না , একি  যানব 242F

(২৪১) (পাপ )-এর কারেণ , 

য্�ণ  পযর�  না  েস  এিেক  হালাল  কের। আর, আমরা  এরপও  বিল  না  েয , যারা  ঈমান  এেনেছ , একি   

যানব (পাপ) করায়  ্ােদর েকান  �ি্  হেব না।” 

ইমাম আবূ ‘ইয য আল-হানাফী رحمه هللا বেলেছন, 

“ে্ামার জানা উিচ্, আ�াহ  ে্ামার ও আমার উপর রহম করন েয, ্াকফীর করা ও না করার অ�যায়ি 

একি িবশাল অ�যায়, যাে্ অেনক িফতন্াহ  এবং দেূির াগ রেয়েছ, এবং অেনক িবেিদ ও ম্াম্ রেয়েছ এবং 

অেনক মন�ামনা রেয়েছ, যা এই অ�যােয়র সবে�ে� চেল িগেয়েছ।” 

ি্িন এরপর ইমাম আত-্াহায়ী رحمه هللا-এর উি�ির ম�বয কেরেছন, 

“আমরা ি�বলা-এর মানুষেদর েথেক কাউেক কািফর বিল না। এিােব এটা সকল ্াকফীরেক সা�ারণিােব 

অ ীকার কের, এমনিক যিদও এটা িাল কেরই জানা আেছ েয, ি�বলা-এর মানুষেদর মে�য রেয়েছ মুনািফ�, যারা 

কুর-এর িদক েথেক �ী�ান ও ইহূদীেদর েথেকও েবশী। এটা হল �ুরআন, সু�াহ ও ইজমা’-এর অনুসাের। ্ােদর 

ম�য েথেক ক্ক ্ােদর কুর-এর িনফা� �কাশ কের িদেব, যখন ্ারা অনুিব কের েয, ্ারা এটা িনেয় সটেক 

পড়েব।” 

                                                           
(২৪০) অনযানয্িবষয়্এবং্এই্উি�ি্স�িকর ্্স�ূনর্বযাখযার্জনয্‘আ�ীদা্্উত -্াহািয়য়যাহ  েদখুন, যা্ইমাম্আ্-

্াহায়ী্رحمه هللا রিচ্, আবূ্‘ইযয্্আল-হানাফী্رحمه هللا-এর্�ারা্বযাখযাকৃ্্এবং্ম�বয/ কা্আল-ইমাম্আহম্াদ্শািকর্
 সহ্একদল্’আিলমেদর্�ারা্করা্হেয়েছ্এবং্আল-হাদীস-এর্কাজসমূহ্আল-আলবািন্�ারা্সংগৃহী্্হেয়েছদ্-رحمه هللا

(২৪১) এখােন্যানব্্বলে্্কাবীরাহ  গনাহ্(বড়্পাপ) বা্সগীরাহ  গনাহ্(েছাট্পাপ) েবাঝােনা্হেয়েছদ্্েব্ ািািবকিােব্
এর্�ারা্বড়্কুর্-ও্েবাঝােনা্েযে্্পােরদ 
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“যিদও ্ারা দ’ুি সা�য বলার িান কের, মুসিলমেদর মে�য এই বযাপাের েকান সে�হ েনই েয, যিদ বযি�ি 

ইসলােমর েকান বা�য্ামূলক,  � ক র্ েবযর �ি্ অ ীকৃি্ �দশরন কের, অথবা, েকান ��্ �্ীয়মান হারাম 

িবষয় বা এরপ েকানিকছুর �ি্, ্েব ্ােক ্াওবাহ করার িনেদরশ িদে্ হেব। যিদ েস ্া না কের, ্েব ্ােক 

একি মুর্াদ িহেসেব হ্যা করে্ হেব...” 

ি্িন আেরাও ম�বয কেরেছন, 

“্াই ’আিলমেদর েথেক অেনেক িনেজেদরেক এ কথা সা�ারণিােব বলা েথেক িবর্ েরেখেছন েয, আমরা 
কােরাও উপর একি যানব-এর কারেণ ্াফীর কির না, িক�, সিক কথাি হল, আমরা ্ােদর উপর �্যক 

যানব-এর কারেণ ্াফীর কির না। সা�ারণ অ ীকৃি্ এবং সা�ারেণর �ি্ অ ীকৃি্-এর মে�য পাথরকয রেয়েছ। 

এখােন যা ওয়ািজব (বা�য্ামূলক) ্া হল, সা�ারেণর �ি্ অ ীকৃি্।” 243

(২৪২)(২৪৩) 

ইমাম আল-হানাফী رحمه هللا 
245F

(২৪৪) যুি� েদিখেয়েছন, 

“যিদ আমােদর এরপ িস�া�মূলক িশেরানামা েদওয়া পিরহার করার �েয়াজন পেড় েয, বযি�ি জা�াহ েথেক নািক 

জাহা�াম েথেক, ্াহেলও, এি আমােদরেক ্ার এই দিুনয়াে্ িবদ‘আহ -এর জনয ্ােক এই দিুনয়ায় শাি� েদওয়া ও 

্াওবাহ করার িনেদরশ েদওয়া েথেক থািমেয় রাখেব না। যিদ েস ্া না কের, আমােদর ্ােক হ্যা করে্ হেব। 

এবং, েসই সােথ, েস যা বেল, যিদ  য়ং ্া-ই কুর হয়, 246F

(২৪৫) ্েব েসই সােথ আমােদরেক এটাও বলে্ হেব েয, এটা 

কুর। আর েয বযি�ি এরপ কুর বেলিছল, ্ার উপর শ র্ াবিল আেরাপ করার পর এবং এরপ িশেরানামা 

আেরাপ করাে্ েয েকান �ি্ব�ক্া েনই, ্া িনি�্ করার পর েস কািফর হেয় যায়। আর এটা েকান বযি� 

                                                           
(২৪২) এখােন্ সা�ারণ্অ ীকৃি্র্মােন্ হল্ েয্ েকান্ যানব্-এর্কারেণ্্ােদরেক্কািফর্বেল সে�া�ন্করাদ্ িক�্
এখােন্েযটা্বা�য্ামূলক্্া্হল, সা�ারেণর্�ি্্অ ীকৃি্দ্এর্মােন্হল্আমরা্�ে্যক্যানব্-এর্জনয্্াকফীর্
কির্না, িক�্আমরা্িকছু্যানব্-এর্জনয্্াকফীর্করে্্পািরদ 

(২৪৩) আল-‘আ�ীদা্্উত -্াহািয়য়যাহ , পৃ�াঃ্৩১৬-৩১৭ 

(২৪৪) ি্িন্ইমাম্আত -্াহায়ী্এর্সমকালীন্একজন্�খযা্্ ’আিলম, এবং্ি্িন্এই্বইির্�থম্বযাখযাকারীদ্েসই্
সােথ্ি্িন্িছেলন্একজন্হানাফী্’আিলম এবং্ি্িন্‘ইলম্্�ারা্পিরপূণর্িছেলনদ 

(২৪৫) আমােদর্গেবষণার্সােথ্স�িকর ্্কের েয্সকল্কথা্কুর্-এর্ে�ণীিু�্এরকম্উদাহরণ্হল, “আমরা্েচারেক্
েজল-এ্আটক্কির, আমরা্েচারেদর্হা্্কাি্না, আমরা্বযিিচারেক্ৈব�্মেন্কির, েসই্সােথ্ন�্াওদ” এই্সকল্
ব�বয্িনি�্িােব্আসমানী্ইসলােমর্মূলনীি্র্িবরে�দ্অনযানয্কুর্্ব�েবযর্উদাহরণ্হল, “জয়ুা্েখলা, মাদক্
�য় ও্িব�য়্ৈব�দ্আমরা্একি্ন্ুন্আইন্�ণয়ন্করেবা; আমরা্সুদী্�ি্�ান্�ি্�া্করেবা্এবং্আইন্ৈ্রী্
কের ্ার্�ারা্এেক্র�া্করেবা,”  এরপ্আেরাও্অেনক্িকছুদ্এই্�রেনর্ব�েবযর্মােঝ্এবং্এগেলা্ য়ং্কুর্, 

েযেহ্ু্এগেলা্�ুরআন-েক্িবকৃ্্করেছ, আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলা-েক্চযােল�্করেছ, রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص-েক্অ ীকার্করেছ, 

্ার্বা র্ া্ এবং্্ার্ ই�ােক্অ ীকার্করেছদ্এই্�রেনর্ব�বয্অেনক্ েবশী্অি�্আমােদর্রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص-এর্
সামেন্উা ের্কথা্বলার্চাইে্, যা্ িকনা্আমােদর্সকল্সৎকমর্�ংস্কের েদওয়ার্জনয্যেথ�দ্এ্সবিকছুর্
উপের্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলা্ এিেক্সূরা্ুশ -শূরা-এর্আয়া্্নং. ২১-এ্ িশরক্্আত -্াশরী‘ঈ্ (যা্ িশরক্আল-

হািকিময়যাহ  িহেসেব্পিরিচ্) বেলেছনদ 
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েথেক কখেনাও ঘটেব না, য্�ণ পযর� না েস �কৃ্ িযনি্দ� হেয় যায়। আর আ�াহ র িক্াব এই বযাপাের 

িব�াির্ বেলেছ েয, আ�াহ  মানুষেক ি্ন ে�ণীে্ িবি� কেরেছন। 

ক্ক হল মুশিরকন ও িক্াবী েলাকেদর েথেক কুফার, যারা দ’ুি সা�য বেল না। অনযানযরা হল িি্র ও 

বািহের ঈমানদার এবং ৩য় ে�ণীর অ�িুর � হল, যারা বািহযকিােব ঈমানদার, িক� ্ােদর অ�র-এ নয়। এসব 

িকছুই সূরা আল-বা�রাহ-এ বযাখযা করা আেছ। এমন েয েকউ, যার বযাপাের এটা �মািণ্ হেয় িগেয়েছ েয, েস 

কািফর, িক� এরপরও েস দ’ুি সা�য বেল, ্েব েস িযনি্দ� বয্ী্ আর িকছুই নয়, আর িযনি্দ�ি হল            

মুনািফ�।” (২৪৬) 

শাইখ رحمه هللا এরপর স্কর বাণী েদন, 

“যােহাক, ’আিলমগণ সকেল একমত েয, েয কাউেক আ�াহ  ও ্ার নবী কািফর বেলেছন, আমােদর অবশযই ্ােক 

কািফর বলে্ হেব। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ার শারী‘য়াহ বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসনকারী শাসকেক 

কািফর বেলেছন এবং রসূল ্ােদরেক কািফর বেলেছন যারা একি ‘আমাল কেরেছ, আর আমরা এমন �রেনর 

মানুষেদরেক কািফর িশেরানামা িদব না, এটা েয কােরাও জনয হারাম।” 248F

(২৪৭) 

ি্িন বেল চেলেছন, 

“আর িকছু খুবই গর�পণূর িবষয়ািদ রেয়েছ, েযগেলার বযাপাের মানুষেদর স্কর  থাকা উিচ্, এগেলা হল েয, 

আ�াহ  যা নািযল কেরেছন, ্া বয্ী্ অপর েকান িকছু িদেয় শাসন করা   কুর হে্ পাের, যা মানুষেক ইসলােমর 

পিরি� েথেক �ানা�ির্ করে্ পাের এবং এটা একটা বড় পাপ (কাবীরাহ) বা েছাট পাপ (সগীরাহ) হে্ পাের, 

েযিেকও কুর বলা হয়...” 

                                                           
(২৪৬) �ে্যক্ িযনিদ�্একটা্মুনািফ�, ্েব্�ে্যক্মুনািফ�্একটা্ িযনিদ�্নয়, িক� ্ারা্উিেয়ই্কুফ্ারদ্এর্
কারণ্হল,  একজন্মুসিলম্একটা্মুনািফ�েক্িচনে্্পারেব্না, য্�ণ্পযর�্না্েসই্ (মুনািফ�) বযি�্্ার্কুর্্
েজাড়ােলা্িােব্�কাশ্কের্যা্্ার্সােথ্ িমেল্যায়্অথবা্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলা্্ােক্ িবচার্ িদবেস্উ��ু্
কের েদনদ্যখন্েস্এরপ্কের্এবং্ইসলােমর্িবরে�্অব�ান্কের, ্খন্্ােক্িযনিদ�্িশেরানামা্েদওয়া্হয়দ্
িযনিদ�্বযি�্্ার্পির�ার্ইসলাম্িবেরা�ী্অব�ান্অ ীকার্কের, যখন্্ােক্মুেখামুিখ্িজে�স্করা্হয়দ্এ্কারেণ্
অেনক্’আিলম িযনিদ�্বযি�েক্�্ল্কেরেছন্্ােক্্াওবাহ  করার্সুেযাগ্না্িদেয়ই, কারণ্্ারা্জানে্ন্েয, েস্

িজ�াসাবােদর্স�ু�ীন্হেল্্ার্কুর্্অ ীকার্করে্ই্থাকেবদ্‘আলী্Ê েস্সকল্েলাকেদরেক্্াওবাহ  করার্

��াব্না্ িদেয়ই্�্ল্কেরিছেলন, যারা্কুর্্বলে্া্এবং্পরব্তে্্অ ীকার্করে্াদ্এটা্আমােদরেক্পির�ার্

কমরপ�ি্ েদিখেয়্েদয়্েয, িযনিদ�্বযি�র্সােথ্িকরপ্আচরণ্হওয়া্উিচ্। িক�, সা�ারণ্মুর্াদ  বা্কািফর্বযি�্

েয্ িকনা্ ইসলাম্ �হেনর্ পর্ �ী�ান্ বা্ ইহূদী্ �েমর্ �েবশ্ কেরেছ, ্ােদরেক্ ‘আলী্Ê ্াওবাহ  করার্ ��াব্

িদেয়িছেলন। আর্এখােন্আমােদরেক্বুঝে্্হেব্েয, মহান্আল-হানাফী্জােনন্েয, মানুষ্শাহাদাহ  বলে্্পাের্এবং্
েসই্সােথ্িক্েসই্মুহূে র্ ্েস্একই্সােথ্কািফরও্হে্্পাের, ্াই্ি্িন্এই্পিরি�ি্র্বযাপাের্স্কর ্করেছনদ্এর্
কারণ্হল, যানািদ�া-এর্শাি�্হল্মৃ্ুযদ�দ্একটা্মুনািফ�্্্�ণ্পযর�্জীিব্্থাকে্্পাের, য্�ণ্পযর�্না্েস্
িযনিদ�্িহেসেব্�মািণ্্হেয়্যায়, এরপর্মৃ্ুযদে�র্শাি�্্ার্উপর্আপি্্্হয়দ 

(২৪৭) �াগ�, পৃ�াঃ্৩২৩ 
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“এটা হল শাসেকর পিরি�ি্ ও অব�া অনুসাের। যিদ েস িব�াস কের েয, আ�াহ র শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন করা 
বা�য্ামূলক নয়, এবং ্ার এির একি িবক� রেয়েছ, অথবা এির মযরাদার হািন কের, যিদও েস জােন েয, এি 

আ�াহ র েথেক, ্েব এি হল বড় কুর।”  249

(২৪৮) 

“আর যিদ েস িব�াস কের েয, শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন করা বা�য্ামলূক এবং েস ঘটনাির 250

(২৪৯) সময় এি 

জােন, িক� েস এর েথেক িবচুয্ হেয় পেড়, এটা  ীকার কের েয, েস শাি�র �াপয, ্েব েস অবা�য এবং ্ােকও 

কািফর বলে্ হেব, েছাট অেথর।”  251

(২৫০) 

এই কেমমির বযাপাের একি গর�পূণর উপসংহার হল, আমরা এখন ল�য করিছ েয, �ুরআেনর্েকান্আয়া্ 

বা েকান্হাদীেসর্অপবযাখযা েস রকমই িবেরা� বেয় আনে্ পাের, যা এেনেছ এই উি�ি, যখন এিেক একি 

িবচার/রায় িহেসেব েনওয়া হেয়িছল। এই উপেরা� উি�ি ঈমান-এর িবচার করার জনয আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার �ারা বাছাইকৃ্ হয় িন। আর উপেরাি�িখ্ সকল িবেরা� েথেক, আমরা এখন উি�ির িদেক আেরাও 

কােছর েথেক ল�য করে্্পাির। 

উি�ির �থম অংশি (“আমরা কািফর েঘাষণা কির না”) পির�ার এবং এর মােন হল, আমরা কুর-এর েকান 

িশেরানামা উ�াবন কির না, যিদ কুর-এর েকান অি�� না থােক। িক� একই সােথ, এর মােন এই নয় েয, আমরা 

একি কুর-এর িবদযমান িশেরানামােক লুিকেয় রািখ, যা িকছু মানুষ করার েচ�া করেছ। 

                                                           
(২৪৮) এই্পেয়েম্ইমাম্আহম্াদ্শািকর্رحمه هللا বেলেছন েয, “এটা্হল্বড়্কুর্দ্আর্িক্এই্দেুির াগই্মুসিলমরা্

আজেক্েিাগ্করেছ, মুসিলমেদর্ম�য্েথেক্যারা্্ইউেরািপয়ান্ল্(আইন) পড়েছ, পরুষ্েহাক বা্মিহলা। যারা্িনেজেদর্
অ�রেক্ইউেরািপয়ান্িােলাবাসা্�ারা্পূণর্কেরেছ, এেক্র�া্কেরেছ, এর্�ারা্শািস্্হেয়েছ, এর্�চার্কেরেছ্এবং্
�ংসাাক্িমশনারী্কাযরকলােপর্আেলােক্বড়্হেয়েছ, েযগেলা্ইসলােমর্শ�দ্্ােদর্মে�য্ক্ক, ্ারা্্েদর্িব�াস্
েজাড়ােলা্িােব্�কাশ্কের, আবার্ক্ক্এই্আইেনর্বযাপাের্ িনেজেদর্ িব�াসেক্ েগাপন্কেরদ্্ারা্সকেল্এর্
�ারা্শাসন্ও্উপাজর ন্কেরদ্ই�া্িল�ািহ্ওয়া্ই�া্ইলািহ্রিজ‘ঊন...” 

(২৪৯) এখন্আমরা্েদখে্্পাি�্েয, যখন্’আিলমগণ্বেলেছন, ‘ঘটনা’, ্খন্্ারা্এর্�ারা্কখেনাই্এমন্সময়্েবাঝান্
িন্ যখন্ সম�্ শারী‘য়াহ অপর্ েকান্আইন্ �ারা্ �ি্�ািপ্্ হেয়্ পেড়েছদ্ ্ারা্ শ�ুমা�্ েিেবিছেলন েয, ক্ক্
িবচারক্হয়্্িনিদর�্িকছু্বযাপােরর্িনিদর�্িকছু্ে�ে�্েকান্েগাপন্জায়গায়্ঘুষ্িনেয়িছলদ্এটা্হল্েসই্�মাণ্েয, 

শাসনকাযর্স�িকর ্্েছাট্কুর্্িবষেয়্িব��্’আিলমেদর্কথা্েকানিােবই্আমােদর্ব র্ মান্সমেয়র্সােথ্িমেল্নাদ্
এই্ িব��্ ’আিলমগণ্আইন�ণয়ন্�সে�্কথা্ বলিছেলন্না, বরং্ িবচারকােযর্ সংঘি্্ িকছু্ ঘটনার্ বযাপাের্কথা্
বলিছেলন, েযখােন্শারী‘য়াহ-ই্মূল্আইনবযব�া্রেপ্িবদযমান িছল, অনয্েকান্বাি্ল্আইনবযব�ার্�ণয়ন্হি�ল্নাদ্
’আিলমগণ্কখেনাও্এমন্বযি�র্কথা্বেলন্ িন, েয্একটা্বাি্ল্আইনবযব�ার্�ারা্ েকান্আনুগে্যর্ চুি�্বা্
শাসনকাল্িলেখ্�াসি�ক্শাসেকর্�ম্ার্েময়াদ্পযর�দ্এই্�রেনর্বযি�্কািফর, েকান্ঘটনা্ঘটার্আেগইদ্আর্
এরাই্হল্েস্সব্েলাক, যােদর্বযাপাের্ইমাম্আবূ্‘ইযয্্رحمه هللا বেলেছন্েয, ্ারা্শাহাদাহ  বলেছ্এবং্কুর্্করেছদ্
্াই্ ্ারা্ একটা্ িযনিদ�-এর্ শাি�র্উপযু�দ্কারণ্্ারা্ েজাড়ােলািােব্ ্ােদর্কুর্্ �কাশ্কের্ এবং্ এরপর্
েগাপন্কেরদ 

(২৫০) এটা্অবশযই্েসই্কুর্্নয়্যা্একজনেক্ইসলােমর্বিহিূর ্্কেরদ 
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পরব্ত উি�ি (“কাউেক”) ্াকফীর আল-মু‘আিয়যন252

(২৫১)-এ একি বযি�িবেশেষর বযাপাের। এটা েকান কুর বা 

যানব-এর েগা�ীর িশেরানামাি বহন করার বযাপাের বলেছ না। 

এর পরব্ত উি�িও (“ি�বলা-এর মানুষেদর েথেক”) 253F

(২৫২) একি িব্িকর ্ িবষয়। এটা জানা িবষয় েয, সাহাবা 

Ê িকছু ি�বলা-এর মানুষেদরেক মুর্াদ বেল েডেকেছন এবং ব�ী কেরিছেলন। েসই সােথ ্ারা েস সকল 

মানুষেদরেক হ্যা কেরিছেলন, শারী‘য়াহ-এর একি অংশেক ্যাগ করার জনয এবং ্ােদর স�িত িনেয় 

িনেয়িছেলন, যা ির�াহ-এর যুে� (যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল) এবং আত-্াইফ-এর মানুষেদর সােথ 

যুে� (যারা সুিদ কাযর�ম ব� করে্ অ ীকৃি্ জািনেয়িছল) হেয়িছল। 

এরপেরর উি�ি (“একি যানব/পাপ-এর জনয”) একি িব্িকর ্ িবষয় িহেসেব ইমামগণ  ীকার কেরেছন। এটা 

এরেপ বলা উিচ্ েয, একি যানব/পাপ-এর জনয, েযই যানব/পাপ-িেক কুর বলা হয় না। এটা এখনকার ম্ 

নয়, যখন মানুষ এই উি�িেক বযবহার কের এমন সব উি� বা পাপ-এর ে�ে�, েযগেলােক �ুরআন-এ 

পির�ারিােব কুর বলা হেয়েছ। আমরা এই িশেরানামাগেলা উ�াবন কির িন, বরং এগেলা আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালাই ে�ণীিু� কেরেছন একি িনিদর� ‘আমালকারী বযি�েক শনা� করার জনয। 

পরব্ত উি�রও (“য্�ণ না েস এটােক হালাল কের”) একি িব্িকর ্ িবষয়ব� রেয়েছ। এটা শ�ুমা� পাপ ও 

বড় পাপ-এর ে�ে� বযবহার করা যায়, েযেহ্ু, মুর্াদরা এবং যারা যাকাহ েদওয়া ব� কের িদেয়িছল, সাহাবা 
Ê ্ােদরেক এমনিক িজে�সও কেরন িন েয, ্ারা িক এরপ মেন কের েয, ্ারা যা কেরেছ ্া হালাল, বা ্ারা 

িক এটােক হালাল কেরেছ, নািক কেরিন। আেরকি উদাহরণ হল, েসই েলাকেদর, যারা �ীন ইসলামেক উপহাস 

কেরিছল। েকউ ্ােদরেক িজে�স কের িন েয, ্ারা িকরপ িচ�া কের, অথবা ্ারা িক মেন কের েয, ্ােদর 

উি�ি হালাল িছল। এটা জররী নয়, েযেহ্ু শারী‘য়াহ এই ঘটনাির জনয িনেদরশাবিল িক কের িদেয়েছ এবং 

এটােক অিবলে� েকান ি��া বয্ী্  কুর বেল িদেয়েছ। এই িবষেয় �� করা েবাকািম হেব। 

িকছু পাপ/িুল রেয়েছ, েযগেলার বযাপাের অনুস�ােনর �েয়াজন রেয়েছ েয, েসি শারী‘য়াহ-এর অনুসাের কুর 

িকনা। এরপর বযি�িেক িজে�স করে্ হেব েয, েস ঐ ‘আমাল/কাজি-েক হালাল মেন কের, নািক কের না, 
উদাহরণ রপ, মদ পান করা, বযিিচার এবং এরপ অেনক িকছু, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বড় পাপ (কাবীরাহ 

গনাহ) িহেসেব শনা� কেরেছন। ‘উমার (রিদঃ)-এর ঘটনািেক উদাহরণ িহেসেব েনওয়া যাক। ি্িন িকছু সাহাবা 
Ê, যারা মদ পান কেরিছল, ্ােদরেক িজে�স কেরিছেলন, ‘ে্ামরা েকন এরপ কেরিছেল?’ যখন ্ারা বলল, 

‘আমরা েিেবিছলাম েয, এটা হালাল িছল,’  ্ােদরেক ্াওবাহ করার িনেদরশ েদওয়া হেয়িছল, অনযথায় ্ােদরেক 

মুর্াদ িহেসেব হ্যা করে্ হ্। এই িবি�িে্ সাহাবা Ê-গণ িনি�্িােব একমত। যখন ্ারা ্াওবাহ 

করেলা, এরপর ্ােদরেক পাপী িহেসেব চাবুকাঘা্ করা হেয়িছল, মদ পান করার জনয। 

                                                           
(২৫১) এটা্ হল্ �কৃ্পে�্ বযি�ির্ নাম্ উে�খ্ কের ্াকফীর্ করা, েযমনঃ্ অমুক্ ঐ্কুর্-ি্করার্ কারেণ্ েস্
কািফরদ 

(২৫২) ি�বলা-এর্মানুষ্মােন্হল্েস্সকল্মানুষ, যারা্দ’ুি্সা�য্িদেয়েছ্এবং্মা�াহ -এর্িদেক্সলাহ  আদায়্কেরদ 
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ি�্ীয় উদাহরণি েদখুন, েযখােন বযি�ি ্ার শাশিড়েক িবেয় কেরিছল। ্ােক হ্যা করা হেয়িছল। যােহাক, 

েযই বযি�ি ্ার শাশিড়েক িবেয় কেরিছল, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص েসই বযি�িেক িজে�স কেরন িন েয, ‘্ুিম এটা েকন 

কেরিছেল? অথবা ্ুিম িক মেন কর েয েসটা হালাল িছল নািক হারাম িছল? বরং, এই বযি�িেক হ্যা করার জনয 
এবং ্ার স�িত বােজয়া� কের বাই্ আল-মাল-এ রাখার জনয ি্িন ملسو هيلع هللا ىلص বাররা (রিদঃ)-এর চাচা-েক 

পািেয়িছেলন। 254F

(২৫৩) 

এছাড়াও, েয সকল মানুেষরা ্াবুেকর যুে� সাহাবাগণ ও হুফায (যারা �ুরআন িহুয কেরিছল) Ê-েদরেক 

উপহাস করিছল, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক ঈমান আনার পর কািফর বেল েঘাষণা িদেয়িছেলন, 

্ােদরেক একথা িজে�স না কের েয, ্ারা িকরপ িচ�া কেরিছল বা ্ারা এরপ েকন কেরিছল। �কৃ্পে�, ্ারা 
উা ের  ীকার কেরিছল েয, ্ারা কুর করে্ চায় িন, িক� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক কুফার 

িহেসেব েলেবল কেরিছেলন, 

 

“বল ুনঃ ্েব িক  ে্ামরা  আ�াহ , ্ার আয়া্সমহূ  ও  ্ার  রসেূলর সােথ  ঠা�া -িব�প  (ইসি্হযাআ ) 

করিছেল? ে্ামরা  এখন  ওজর েপশ  েকােরা  না ; ে্ামরা  ে্া  কুর্ কেরছ  িনেজ েদর ঈমান  �কােশর 

পর। ে্াম ােদর  মে�য  েকান  দলেক  আিম  �মা  করেলও  অনয  দলেক  শাি� েদবই , েকননা  ্ারা  িছল  

অপরা�ী।”                                 -সরূা  আত-্াওবাহঃ ৬৫-৬৬ 

সু্রাং, আমরা এখােন এমনসব িুল/পাপ-এর িদেক ্াকাি�, েযগেলােক কুর বলা হয়, িক� মানুষেদরেক এটা 

িজে�স করার �েয়াজন েনই েয, ্ারা িকরপ িচ�া কেরিছল অথবা ্ারা েকন এরপ কেরিছল। যিদ ্ারা ‘আমল-

ি করে্ ই�া কের থােক, ্েব ্ারা কুর-ি করে্ই ই�া েপাষণ কেরেছ, এবং এির জনয আর েকান িবক� 

প�ি্ েনই। এটা ্ােদর ে�ে�ও একই, যারা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক গািল েদয়, �ুরআন-এ থু্ু িনে�প কের, আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালােক গািল েদয় অথবা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইেনর িবরে� একি আইন �ণয়ন কের। 

এসব ‘আমল শ�ুমা� একি িজিনসই বুঝায়, আর ্া হল েয, ইসলােমর আর েকান অবিশ� েনই এবং কুর েসই 

বযি�র অ�র/�লব/িদল-এ �ি্ি�্ হেয় িগেয়েছ, েয বযি� ‘আমল-ি কেরেছ। এটা �ুরআন-এর েস সকল 

আয়া্সমূহ, েযগেলা এই িবষয়ির বযাপাের কথা বেল, েসগেলার �ারা পির�ারিােব �মািণ্ হেয় িগেয়েছ। রসূল 

 এর কাজ/‘আমালসমূহ এবং ্ার পের সাহাবা Ê-গেণর ‘আমলসমূহ স�ূনররেপ এই বুঝ-এর অনুসােরই-ملسو هيلع هللا ىلص

হেয়িছল। আেরকি দলীল, যা আমােদর গেবষণােক সাহাযয করে্ পাের, ্া হল ‘আলী (রিদঃ)-এর ঘটনাি, 

                                                           
(২৫৩) আবূ্দাঊদ, ইমাম্আহম্াদ্এবং্ি্রিমিয্�ারা্বিণর্ 
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েযখােন একজন বযি� বেলিছল েয, কা’ব ইবন আল-আশরাফ255

(২৫৪)-েক একি িব�াসঘা্ক্াপূণর প�ি্ে্ হ্যা 

করা হেয়িছল, এবং ‘আলী (রিদঃ) েসই বযি�িেক হ্যা করার িনেদরশ িদেলন।256

(২৫৫) 

আমােদর এই আেলাচনার সােথ স�িকর ্ আেরকি িবষয় হল, েকন শাই্ন-েক কািফর বেল েঘাষণা েদওয়া হল? 

েস ে্া ্ার িুল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার সামেনই  ীকার কের িনেয়িছল, এবং েস এি (িনেজর িুল)-েক ্ার 

িনেজর জনয হালাল বেলও েঘাষণা েদয় িন। েস শ�ুমা� ্ার কাজি িবচার িদবস পযর� বজায় রাখে্ েচেয়িছল। 

আর এটােক বলা হয়, কুর আল-‘ইনাদ (একগঁেয়/েজিদ কুর), যার সােথ উি�র েকান স�কর  েনই, অথবা উি�র 

�ারা েকান িকছুেক হালাল করার েকান স�কর  েনই। এই কারেণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা শাই্েনর ‘আমল 

স�েকর  বেলেছন, 

 

“েস  অমানয  করেলা , এবং অহংকার  করেলা , ্াই  েস  কািফরেদর  অ�িুর � হেয়  েগল।”-সরূা  আল -

বা�রাহঃ ৩৪ 

সু্রাং, এই আয়া্ েথেক, আমরা জািন েয, শাই্ন ির�াহ কেরিছল, একি আেদশ �া� হবার পর, েসই আেদেশর 

�ি্ অবা�য্া েজারদার রাখার মা�যেম। ্বুও, আজেক েকান সেচ্ন সৃি� শাই্নেক মুসিলম বেল েঘাষণা েদয় 

না এবং ্ােক অবযাহি্ েদয় না। 

্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ! িবদ‘আহ  নািক না? 

আল-হািকিময়যাহ ্াওহীদ িক? 
্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ এর কথা িবেবচনা করেল েদখা যায় েয, ্াওহীেদর এই িবেশষ অংশির �ি্ িবপুল 

পিরমােণর িবেরা�ী্া গেড় উেঠেছ। এই িবেরা�ী্া ্ােদর েথেক আেস, যারা বেল েয, ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ 

পিরিাষাি একি িবদ‘আহ  (নব উ�াবন) । এই যুি�ির িিিত হল েয, ্াওহীেদর অনযানয পিরিাষাসমূহ বহ িদন 

আেগ েথেক উে�খকৃ্ হেয় আসেছ, িক� এই ্াওহীদি আজ ন্ুন এবং এি পূবরব্ত’আিলমেদর েথেক আেসিন। 

এিােব, مص طلح (পিরিাষায় �কাশ)-এর বযাপারি, ‘্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ’ এটা িক একটা িবদ‘আহ  নািক 

না? যিদ এটা একটা িবদ‘আহ  হেয় থােক, ্েব েকন? আর যিদ এটা একি িবদ‘আহ  না হেয় থােক, ্েব েক এরপ 

উি� কেরেছ এবং এর অনুসরণ অমানয করার দলীলসমূহ িক? �ি্প� হে্ হািকিময়যাহ-এর �ি্ এরপ 

আপিতসমূেহর উতর েদওয়ার ে�ে�, এটা এরেপ উতর েদওয়া উিচ্, 

১. �কৃ্ পিরিাষাি েকােতেক এেসেছ, মােন েক এটা বেলিছল এবং এটা িকিােব ইসলােমর সােথ জিড়্? 

                                                           
(২৫৪) এই্েলাক্ইহূিদ্েগা�ীর্অনয্ম্�মতয়্েন্া্িছল্এবং্েস্�কাশয্ইসলােমর্িবেরা�ী্া্কেরিছল্এবং্নবী ملسو هيلع هللا ىلص-

এর্িবরে�্েস্�চারািিযােন্সাহাযয্কেরিছলদ 

(২৫৫) আল-জািম’ উল-আহকাম্ফীল-�ুরআন, িিলউমঃ্০৮, পৃ�াঃ্৮২ 
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২. আমরা িক বুঝাে্ চাই, যখন আমরা বিল ‘্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ’ এবং এর ্াৎপযরসমূহ িক? 

৩. �ীেনর মে�য ন্ুন পিরিাষার সূচনা করার আর উদাহরণ আেছ িক? 

 

হািকিময়যাহ সরাসির ্াওহীেদর সােথ জিড়্ 
হািকিময়যাহ-এর পিরিাষাি, আেরাও িনিদর� কের বলে্ হেল, �ুরআন হে্ এেসেছ, েযখােন আ�াহ  বেলেছন, 

 
“আ�াহ  ছাড়া  কােরাও  িব�ান  েদওয়ার  অি�কার/ক্ৃর �  েনই।”  সরূা  ইউসুফঃ ৪০, আল -আন‘আমঃ ৫৭  

 
“আর ি্িন  িনজ  ক্ৃর ে�  কাউেক  শরীক  কেরন  না।”-সরূা  আল -কাহফঃ ২৬ 

 
“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার নামসমূহ ও গণাবিল েথেকই এই িবষয়ি এেসেছ, েযমনঃ আল-হাকাম, আল-‘আদল, 

আল-মু্াকাবিবর এবং আল-মািলক। ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ-েক অ ীকার করা হল �কৃ্পে� আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালার নামসমূহ ও গণাবিলেক ইলহাদ257

(২৫৬) করা। এটা খুবই িবপিনক এবং আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“আর আ�াহ র জনয  রেয়েছ  সু�র্ম  নামসম হূ; অ্এব ে্ামরা  ্ােক  েসসব �েরই ডােকা। আর 

্ােদর বজর ন  কের  চল , যারা  ্ার নামসম হূ ইলহাদ  (িবকৃ্) কের। অিচেরই ্ােদরেক  েদওয়া  হেব 

্ােদর কৃ্কেমরর  ফল।”-সরূা  আল -আ ’রফঃ ১৮০ 

ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) এই আয়াে্র ্াফসীের বেলেছন, ‘্ারা  িশরক  কেরিছল।’ ক্ক একথা বেল যুি� 

েদখায় েয, “আমরা  আল -হাকাম  নামিে্  িব�াস  কির, িক� আমরা  হা িকিময়যাহ-এ  িব�াস  কির না ,” 

যা আজ ক্ক মানুষ বলেছ। িক� এই যুি�ি েসরপই, েযরপ হল একথা বলা েয, “আমরা  আ�াহ -ে্  িব�াস  

                                                           
(২৫৬) এটা্হয়্যখন্েকউ্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলার্েকান্একি্নােমর্অথরেক্অ ীকার্কেরদ্�স�্বযি�্শ�ুমা�্
নামিেক্অ ীকার্করে্্পাের্অথবা্নাম্ও্ িশেরানামা্উিয়েকই্অ ীকার্করে্্পােরদ্এটা্পথ��্দলগেলার্
একি্ৈবিশ�য, েযমনঃ্জাহিময়যাহ দ 
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কির , িক� আমরা  উলিূহয়যাহ-এ  িব�াস  কির  না।” এটা �হণেযাগয নয়, েযেহ্ু ে্ামার নামিে্ িব�াস 

করে্ হেব, েসই সােথ ্ার ্াৎপেযরও িব�াস করে্ হেব। আর �কৃ্পে� একি মূলনীি্ িহেসেব ্াওহীদ আল-

হািকিময়যাহ-েক অ ীকার করা, বড় িশরক ও বড় কুর-এর অি্ িনকটব্ত। এর কারণ হল, যিদ এই ্াওহীদ 

িবদ‘আহ  হেয় থােক, ্েব এর মােন হল িশরক আল-হািকিময়যাহ হালাল/ৈব�। এর দলীল হলঃ 

 
“আর ি্িন  িনজ  ক্ৃর ে�  কাউেক  শরীক  কেরন  না।”-সরূা  আল -কাহফঃ ২৬ 

এই আয়াে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ার আইন�ণয়েনর �ম্া এবং এে্ কাউেক শরীক করার ফেল বড় িশর

ক-েক সরাসির স�িকর ্ কেরেছন। ্াওহীেদর সােথ স�িকর ্ েকান িকছু কখেনাই িবদ‘আহ  হে্ পাের না এবং 

এরপ েকান িকছুেক কখেনাই এই দিৃ�ে্ েদখা উিচ্ না। যারা ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ পিরিাষাি অ ীকার 

কেরন, ্ারা অেনক সংকীণর মেনর অি�কারী, কারণ ্ারা এটা উপলি� কেরন না েয, উলূিহয়যাহ হল একি 

মূলনীি্েক বুঝার সুিব�ােথর একি পিরিাষা, িক েযমন হািকিময়যাহ একি পিরিাষা। 

‘হািকিময়যাহ’ পিরভাষাির �ারা আমরা িক বুঝাে্ চাই? 

যখন আমরা একি পিরিাষা বিল, ্খন অবশযই আমােদর ্ার জনয একি অথর থাকে্ হেব। আর যখন বযাখযা 
করে্ বলা হয়, এটা একটা ইসলািমক দািয়� েয, েয পিরিাষাি আমরা বযবহার করিছ, ্ার একি বযাখযা 

েদওয়া। কারণ যিদ এরপ পিরিাষা বযবহার করার েকান অি�কার আমােদর না েথেক থােক, ্েব আমােদর এর 

বযবহার িিিতহীন। যখন আমরা হািকিময়যাহ পিরিাষাি বিল, আমরা এর �ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার েসই 

হা�্-এর সংর�ণ বুিঝেয় থািক, যা ি্িন ্ার শ�েদর িবরে� আমােদর কােছ আমানা্  রপ দান কেরেছন। 

েসই হা�্/অি�কার-ি হল আইন�ণয়ন, িবচার করা এবং িবচার কাযরকর করার হা�্/অি�কার, যা িনে�া� 

দালীেলর উপর িিিত কের, 

 

“ি্িন  ে্াম ােদর  জনয  �ীন  �ণয়ন /িন�রারণ  কেরেছন”-সরূা  আশ -শরূাঃ ১৩ 

 

“্ােদর  িক  এমন  ক্ক  শরীক  েদব্া  আেছ , যারা  ্ােদর জনয  এমন  এক  �ীেনর িব�ান  িদেয়েছ  যার 

অনুম ি্  আ�াহ  েদনিন?-সরূা  আশ -শরাঃ ২১ 

 

“অ্ঃপর আিম  আপনােক  স�নূর আেদশ  েথ েক  একি  শারী‘য়াহ-এর উপর �ি্ি�্  কেরিছ , অ্এব 

আপিন  এর অনুসরণ  করন  এবং ম ুখরেদর �বিৃতর অনুসরণ  করেবন  না।”-সরূা  আল -জািসয়াহঃ ১৮  
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ল�য করন েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এখােন �কৃ্পে�, ‘শারী‘য়াহ’ শ�িেক বযবহার কেরেছন। এিােব 

একদম শর েথেকই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, ি্িন এবং শারী‘য়াহ-এর মােঝ সংি��্া েদিখেয়েছন, যা হল ��া 

ও সৃি�র ম�যকার শৃ�ল/িশকল, হািকিময়যাহ এরই �্ীক। শ্াি�ক আয়া্ রেয়েছ েযগেলাে্ উে�খ করা আেছ 

েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার হম (�ণী্আইন)-ই একমা� হম এবং আর েকান হম �হণেযাগয নয়। 

হািকিময়যাহ পিরিাষাির বুঝ-এ আেরাও আেলা �দােনর উে�েশয, এই পিরিাষাির মােন হল েসই ক্ৃর � 

স�িকর ্ সবিকছু, যা িবি�-িব�ান িন�রারণ কের বা আইন�ণয়ন কের। এি আ�াহ র একি নাম আল-হাকাম-এ 

ফুেট উেঠ, যা আল-হািকম নামি হে্ পৃথক। আল-হাকাম হল েসই ক্ৃর �, যা এমন েয েকউ, যােক আ�াহ  

শাসন করে্ চান, ্ার জনয আইন�ণয়ন কের, িবি�-িব�ান এবং িনয়ম-কানুন ৈ্রী  কের। এ কারেণ যখন আল-

হািকম ্ার সীমা অি্�ম কের এবং আইন ৈ্রী  করার েচ�া কের, ্খন েস আল-হাকাম পযর� চেল িগেয়েছ, 

এমনিক যিদও েস েকান িকছুই বেল িন, ্বুও েস ঐ ’আমল-ি কেরেছ। আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ  এ 

বযাপাের একমত েয, এটা বড় িশরক, কারণ এটা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার এরপ একি অি�্ীয় নােমর �ি্ 

একি পির�ার চযােল�।  

এ সকল নামসমূেহর ্াৎপযর হল েয, আমরা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার বা�ােদর ম�য েথেক কাউেক এ সকল 

িশেরানামা বা ক্ৃর ে�র মােঝ অংশ �াপন করে্ েদই না। ্াই এটা ্াওহীদ আল-উলূিহয়যাহ-এর একি �ি্�িব, 

যা বেল েয, ি্িন আ�াহ । ্াওহীদ আল-আসমা ওয়াস-িসফা্-এর সােথ এির �ি্�িবেক স�িকর ্ করেল, ি্িন 

আল-হাকীম, ্াই আমরা ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ পিরিাষাি বিল। আর ি্িন আল-‘আদল, ্াই আমরা 

্াওহীদ আল-‘আদিলয়যাহ (সবচাইে্ নযায়পরায়ণ্ায়-এক�) পিরিাষাি বিল। ি্িন সুবহানাহ ্া‘য়ালা আল-

মািলক, ্াই আমরা বলে্ পাির ্াওহীদ আল-মুলিকয়যাহ (শািস্ রাজ�/ক্ৃর �-এ এক�), এটা শ�ুমা� এই 

্াওহীেদর �ি্ আমােদর দািয়� পালেনর  ােথর। একইিােব, ্াওহীদ আল-উলূিহয়যাহ (ইলাহ হবার ে�ে� এক�)-

েক অেনক সময় ্াওহীদ আল-‘ইবাদাহ (‘ইবাদাহ-এর ে�ে� এক�) বলা হয়, আবার অেনক সময় ইলািহয়যাহ (ইলাহ 

হবার বযাপাের এক�) এবং অপর িকছু জায়গায় ‘উবূিদয়যাহ (কােরাও ্ার সৃি�র েথেক দাস� পাবার 

েযাগয/উপযু� হবার ে�ে� এক�) । 

ন্ুন পিরভাষার সূচনা করার উদাহরণ 

�ীেনর মােঝ অেনক ন্ুন পিরিাষার সূচনা করা হেয়েছ, এর সংর�েণর ্ািগেদ। এগেলার সূচনার শর েথেক এ 

সকল পিরিাষাসমূহ মুসিলমেদর �ারা বযাপকিােব গৃহী্ হেয়িছল, এই পিরিাষাগেলা েয মূলনীি্সমূেহর উপর 

িিিত কের ৈ্রী হেয়েছ, ্ার বুঝার সুিব�ােথর। যােহাক, ইসলােমর ’আিলমগণ এ সকল পিরিাষার বযাপাের 

�কৃ্পে� আ�হী নন, বরং ্ারা এগেলার ্াৎপযর ও ্ার �েয়ােগর বযাপােরই আ�হী। এমন েয েকান পিরিাষা 

ও িুল�ারণা, যা শারী‘য়াহ-এ িব�াি� েডেক আনে্ পাের, ্ারা ্া েথেক দেূর থাকার জনয সবরাাক �েচ�া কেরন। 

এই কারেণই ্ােদর কােছ গরে�র িবষয় হল পিরিাষাি বা পিরিাষাগেলার ্াৎপযর ও ্ার �েয়াগ,  য়ং 

পিরিাষািই নয়। েকউ েকউ �ুরআন ও সু�াহ -এ উে�খকৃ্ একি িবষয় স�েকর  বযাপক �ারণােক একি 

শ�সমি�র মা�যেম বযাখযা েদওয়ার জনয ন্ুন পিরিাষা বযবহার কেরেছন, েযন ্া খুব সহেজই �ৃি্ে্ েগেথ 
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যায়। �কৃ্পে�, �ে্যেকই এরকম িকছু পিরিাষা বযবহার কেরন, েযন েসগেলা �ুরআন-এ পাওয়া িগেয়েছ, 

আসেল ্া নয়। শাসকেগা�ীর ’আিলমগণ এমন পিরিাষা বযবহার কেরন যা শাসকেদরেক স�� কের এবং এমন 

অিিবযি� �কাশ কেরন যা শাসকেদর অহংকারেবা�েক �শিম্ কের। এছাড়াও ইসলােম িকছু নযায়স�্ 

পিরিাষার �চলন  রেয়েছ, েযগেলা একই শাসকেগা�ীর ’আিলমগণ বযবহার কের অনযানয মুসিলমেদরেক 

আ�মণ করেছন, ্ােদর (শাসকেগা�ীর ’আিলমেদর) শাসনবযব�ার �ি্ িালবাসার কারেণ। এরকম একি 

পিরিাষা হল ‘আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ ’। মানষু এই পিরিাষাি বযবহার কের, মানুষেক ইসলােমর 

বিহিূর ্ করার জনয, একথা উপলি� না কের েয, এটা �ুরআন-এর েকান পিরিাষা নয়, আর না এটা সু�াহ -এ 

পির�ারিােব রেয়েছ। উৎেসর িদক েথেক হািকিময়যাহ �ুরআন-এর আেরাও অেনক েবশী িনকটব্ত, আর 

্ারপেরও মানুষ এটােক �্যাখযান করেছ এবং ‘আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ ’ পিরিাষািেক আঁকেড় 

�েরেছ। 

এর মােন এই নয় েয, আমরা পিরিাষািেক �্যাখযান করিছ, িক� আমরা চাই েযন মানুষ স�ি্পণূর আচরণ 

কের, যখন ্ারা ন্ুন েকান পিরিাষার সূচনা কের বা �্যাখযান কের, যিদ ্ারা দালীেলর মানুষ হেয় থােকন। 

‘আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ ’ পিরিাষাি ’আিলমেদর �ারা �চিল্ হেয়িছল েযন রসলূ ملسو هيلع هللا ىلص-এর স�ুাহ -এর 

সংর�ণ হয়, িক েযমন হািকিময়যাহ পিরিাষাির সূচনা করা হেয়িছল েযন্�ুরআন ও স�ুাহ-এর বাণীসমহূেক 

পিরব র্ ন বা ক্ৃর � েথেক অপসারণ হে্ র�া করা যায়। আেরকি িবখযা্ পিরিাষা, যা এমনিােব বযবব্ হয় 

েযন ্া �ুরআন-এর একি পিরিাষা, ্া হল ‘‘আ�ীদাহ’ (িব�াস) । িব�য়করিােব, �ে্যেকই ‘‘আ�ীদাহ’ 

পিরিাষািেক িনেজর সং�ার জনয বযবহার কেরন। যিদ এটা একি িনরাপদ শ�ই হেয় থাকে্া, ্েব এটা 

�ুরআন, সু�াহ অথবা �থম ি্ন �জে�র িক্াবািদে্ থাকে্া, যাে্ আমরা ্ার অনুসরণ কির। 

এই পিরিাষাি জাল হাদীেসও পাওয়া যায় না, এরপেরও এটা এই উ�াহ -এর �ারা বযাপকিােব গৃহী্ হেয়েছ। 

�কৃ্পে�, শাসকেগা�ীর ’আিলমগণ , যারা এই পিরিাষাি বযবহার কেরন, ্ারা এর �ারা ‘আমল (ঈমান) 

সিরেয় িদে্ চান, এবং ্ারা িথওরী (্া)-এর িদেক মনেযাগ েদন এবং উপেিাগ কেরন। ্ারা যুি� েদখান েয, 

শারী‘য়াহ পিরব র্ ন করার জনয শাসকেক কািফর বলা যােব না, িক� �থেম ে্ামার ্ােক �� করে্ হেব েযন 

্ার অ�ের িক আেছ, ্া জানা যায়। যােহাক, েযেহ্ু ‘আ�ীদাহ হল িথওরী (্া) এবং এটা শ�ুমা� একি অ�র-

এর বযাপার, এটা যাচাই করা কখেনাই স�ব নয়। এই �রেনর সং�া ও বুঝ মানুষেক শাসেকর ঈমােনর িদেক 

্াকােনা েথেক িবর্ রােখ, যা ‘আমল এর উপর্িিিত কের হয়। এই িােব ্ারা শাসকেক র�া কের, শাসেকর 

‘‘আ�ীদাহ’-এর িবশ�্ার উপর েজার �েয়াগ করার মা�যেম। 

‘‘আ�ীদাহ’ পিরিাষাির ্ুলনায় ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ-এর অেনক �মাণ �ুরআন ও সু�াহ-এ রেয়েছ, আর 

আেরাও েখালাখিুলিােব বলেল বলে্ হয় েয, এই দ’ুি পিরিাষার মােঝ ্ুলনাও চেল না। ‘হািকিময়যাহ’ শাসকেদর 

খারাবী ও ্ােদর িশরক-েক অনাবৃ্ কের েদয়, িক� ‘‘আ�ীদাহ’ শ�ি ্ােদর িশরক-েক লুকােনা-এর জনয 

বযবহার করা হয়। মুসিলমেদর এই �রেনর �ূ র্  েকৗশল েথেক সাব�ান থাকা উিচ্। িবিি� �রেনর পিরিাষার 

বযবহার আেরাও জিল রপ �ারণ কের, যখন আপিন বেলন আল ‘আ�ীদা্ উত-্াহািয়য়যাহ, আল ‘আ�ীদা্ 
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(২৫৭) এবং এরপ অেনক িকছু, কারণ এটা ‘ঈমান’ শ�ি েথেক িবচুয্ কের েদয়, যা �ুরআন-এ 

রেয়েছ। 

্াই এটা একি অেচনা শে� পিরণ্ হয়, যাে্ িকছু আ�িলক ে�ণীর ঈমান িবদযমান, ্ারপেরও মানুষ অপর 

মানুষেক িবপথগামী বেল, যিদ েস মানুেষরা এই পিরিাষািে্ িব�াস না কের এবং ্ারা ্ার বযবহার না কের। 

যখন মানুেষর সকল শারী‘য়াহ অ�্/অপিরবি র্ ্ থােক, ্খন ’আিলমেদর   ্ােদর ‘আ�ীদাহ-এর 

িক্াবািদে্ ‘হািকিময়যাহ’ িবষয়ির উপর েজার গর�ােরাপ করে্ হেব না, িক� ’আিলমগণ   শ�মুা� 

্ােদর সময়কার িবদ‘আহ স�েকর ই িলেখন, েযমনঃ ‘হামািয়য়যাহ’(২৫৮) ই্যািদ। আমােদর সময়ি এখন িি�, 

কারণ আমরা আজ শারী‘য়াহ এবং হািকিময়যাহ-এর িবকৃি্র িু�েিাগী। যিদ এ সকল ’আিলমগণ  আজেকর 

সমেয় থাকে্ন, ্েব ্ারা ্ােদর সম� কাজ শারী‘য়াহ এবং হািকিময়যাহ িনেয়ই িলখে্ন। 

যিদও এটা েস সময়কার িবষয় িছল না, এরপেরও ’আিলমগণ  এই িবষয়িেক সে�া�ন কেরেছন, এবং যিু�-

বযখযার মা�যেম এর ফলাফল এবং শারী‘য়াহ-এর পিরি�র বািহের চেল যাবার িয়াবহ্া স�েকর  স্কর  কেরেছন। 

এটা হল িব�াসমালার মমরকথা বুঝার সুিব�ােথর বযাখযার কােজ বযবব্ একি পিরিাষা। শ্াি�ক পিরিাষা 
বযবহার করা হেয়েছ হাদীস, ইি্হাস এবং অনযানয িশ�ার বুঝ-এর সুিব�ােথর, েযমনঃ ‘উসূল উল-িফ�্হ’, ‘উসূল 

উল-হাদীস’, ‘আহাদ’, ‘মাশহর’, ‘উলুম উল-�ুরআন’, ‘উলুম উল-হাদীস’, ‘উসূল উত-্াফসীর’, এবং এরপ 

আেরাও অেনক। এ সকল মানুেষরা, যারা এই পিরিাষার সূচনার বযাপাের িজে�স করেছন, ্ােদর িনেজেদরেক 

িজে�স করা উিচ্ েস সকল পিরিাষা স�েকর , েযগেলার �ারা ্ারা উ�াহ-েক িবি� করেছন, েযমনঃ 

‘‘আ�ীদাহ’, ‘আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ ’। 

যারা ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ অ ীকার করার দঃুসাহস কেরন, ্ারা এমনিক েস বা�ব্ার কথা িচ�াই কেরন 

িন েয, ফল�ি্ে্ ্ােদর ্াওহীদ আল-আসমা ওয়াস-িসফা্ (সকল নামসমূহ ও গণাবিলে্ এক�)-েক অ ীকার 

করে্ হেব, যা একি �ােয়ািগক পিরিাষা িহেসেব ‘হািকিময়যাহ’ অেপ�া ন্ুন। যখন শাইখ উল-ইসলাম ইবন 

্াইিময়যাহ رحمه هللا েবর কের িনেলন এবং ‘্াওহীদ আল-আসমা ওয়াস-িসফা্’ িশেরানামা িদেলন, অেনক ’আিলম  

্ার সােথ ি�মতেপাষণ করেলন এবং ্াওহীেদর আেরকি �ােয়ািগক পিরিাষা ৈ্রীর জনয ্ােক খ�ন করে্ 

                                                           
(২৫৭) আবারও, এগেলা্িকছু্ন্ুন বযবহারকৃ্্পিরিাষা, যা্ইসলােমর্�থম্ি্ন্�জ�-এর্কােছ্অপিরিচ্। িক�, উ�াহ  
এবং্’আিলমগণ, যারা্ইসলামেক্বুেঝন, ্ারা্েছাট্কেয়কি্শ�্বা্শ�াবিল্�ারা্বড়্�রেনর্বুঝেক্মেন্রাখা্ও্
বুঝার্জনয্এগেলা্বযবহার্কেরেছনদ্এ্কারেণ্আমরা্সহেজই্‘আ�ীদাহ  পিরিাষাি্েমেন্েনইদ্্েব্িক্আমােদর্
‘হািকিময়যাহ ’ পিরিাষাি্েমেন্েনওয়া্উিচ্্নয়? যা্উৎেসর্িদক্েথেক্অি�ক্র্�াচীন্এবং্�ুর‘আন-এর্্সােথ্
আেরাও্েবশী্জিড়্দ 

(২৫৮) এই্কাজি্�কৃ্পে�্ইমাম্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا-এর্করা, যার্িশেরানাম্‘আ�ীদা্্উল-হামািয়য়যাহ  (হামা’-এর্
েলাকেদর্িব�াস) যা্হামা’-এ্বসবাসকারী্মানুষেদর্উপর্িিিত্কের রিচ্্হেয়িছল, যারা্ িছল্আশ‘আরী্আ�ীদাহ্
েথেকদ্এই্মানুেষরা্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا-েক্একি্িলিখ্্িচিে্্জবাব্েচেয়্চযােল�্কেরিছলদ্ইবন্্্াইিময়যা্  
উতর্িদেয়িছেলন্এবং্দহুর্্ও্‘আসর্-এর্মােঝ্্ার্িবখযা্্উতর্িলেখিছেলনদ্এখন্পযর�্এি্সংি��্ও্ رحمه هللا
সহেজই্পড়া্যায়্এমন্একি্বই, যা্েস্সমেয়র্েলাকেদর্িবদ‘আহ -েক্খ�ন্কেরদ 
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(২৫৯) িক�, েকান িকছু িনছক ন্ুন বেল দশৃযমান হওয়ার কারেণ, অথবা যােক বলা হেয়েছ, ্ার 

কােন ন্ুন েশানায় বেল, ্ার মােন এই নয় েয, এর েকান দালীেলর িিিত েনই। আেরাও িনিদর� কের বলে্ হেল, 

যারা আল-আসমা ওয়াস-িসফা্’ অ ীকার করিছল, ্ােদর মে�য ক্ক িছল আশা‘ইরা এবং ম’ু্ািযলা261

(২৬০), 

যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালােক ্ার নামসমূহ ও গণানিলর ে�ে� অি�্ীয় সাা িহেসেব অি�কার িদে্ চাই্ 

না। এই েরাগি ব র্ মােন চািল্ হে� ‘হািকিময়যাহ’ পিরিাষাি অ ীকার করার মা�যেম, যারা আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালােক ্ার আইন�েণ্া িহেসেব অি�্ীয় সাার অি�কার িদে্ চায় না। 

একইিােব, ‘্াওহীদ উর-রবূিবয়যাহ’ (রব হওয়ার ে�ে� এক�), ‘্াওহীদ আল-উলূিহয়যাহ’ (ইলাহ হবার ে�ে� 

এক�), ‘্াওহীদ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’ (এক আ�াহ র জনযই িালবাসা ও ঘৃণা করা), এসবগেলাই ন্ুন 

পিরিাষা, ্বুও েকউ-ই এই পিরিাষাগেলার মূলনীি্সমহূ অ ীকার কের না, েযেহ্ু এটা হেব �ংসাাক। এটা এ 

কারেণও েয, এটা ব র্ মােনর িবদ‘আহ  নয়। যখন উলূিহয়যাহ িব্েকর র িবষয় িছল, ্খন এরপ অেনেকই িছল যারা 

এর ফল ও ্াৎপযর অ ীকার করে্ েচ�া কেরিছল। এখন সকেল আজ একি�্ হেয়েছ এবং হািকিময়যাহ �চ� 

আ�মেণর মুেখামুিখ, যিদও এটা হল আজেকর ্াওহীেদর যু�। 

যারা হািকিময়যাহ অ ীকার কের, ্ারা এটা এ কথার আড়ােল কের েয, ্ারা �ীনেক িবদ‘আহ  েথেক র�া করেছ। 

িক�, ইবন ্াইিময়যাহ رحمه هللا-এর ্াওহীদ ‘আল-আসমা ওয়াস-িসফা্’-েক েবর কের আনার িবদ‘আহ -এর িক 

হেব? েক এটা �থম ি্িন �জে�র মে�য কেরেছন? েকউ না। িক�, আজ আমরা সকলেক েদখে্ পাই েয, ্ারা 

এটা বযবহার করেছন এবং এর দলীলসমূহ েথেক উপকৃ্ হে�ন, যা এর ৈব�্া �মাণ কের। 

যারা হািকিময়যাহ অ ীকার কের, ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীন-েক বা�েব স�ািদ্ অব�ায় আসা ব� 

করে্ চায়। যারা ি�স্ (নযায়পরায়ণ্া/নযায়িবচার) ব� করে্ চায়, ্ারাই �কৃ্পে� হািকিময়যাহ ব� করে্ 

চায়। যারা হািকিময়যাহ-এর িবরে� যুি� েদখান, ্ারা ্ােদর মাথা িদেয় এই আয়াে্র সােথ �চ� �া�া খাে�, 

কারণ এটাই সেবরাা পযরােয়র ্াওহীদ, যা সকল �রেনর ্াওহীেদর সমসেয় শীষরিব�েু্ অব�ান কের। 

 

                                                           
(২৫৯) ইবন্্্াইিময়যাহ -এর্সােথ্এই্ িবষেয়্ িব্েকর র্বযাপাের্আেরাও্্থয্জানার্জনয্ দয়া্কের েদখুন, মাজমু‘আ্

ফা্াওয়া-এর্‘রবূিবয়যাহ ’, ‘উলূিহয়যাহ ’ ও্্‘আল-আসমা্ওয়াস-িসফা্’ শীষরক্িিলউমসমূহদ্িিলউমঃ্১, ২্ও্৩। 

(২৬০) এই্দ’ুি্দল্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলার্ িসফা্সমূেহর্ ে�ে�্অ�ূ্্সকল্বযাখযা্ িদেয়্হয়্অ ীকার্কেরেছ্

অথবা্এমন্বযাখযা্কেরেছ্যা্কখেনা্েশানা যায়িন। এটা্হয়্�ীক্ও্পা�রব্ত্িকছু্জায়গার্কাজ্ ‘আরবী্িাষায়্
অনুবাদকৃ্্হওয়ার্পর্ক্ক্মানুষ্যখন্্ােদর্যুি�েক্চূড়া�্মানদ�্িহেসেব্�হণ করার্দিৃ�িি�্�হণ করেলা্
্খনদ 
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“আ�াহ  সা�য  েদন  েয , িন�য়ই  েকান  ইলাহ  েনই  ি্িন  বয্ী্ , এবং আেরাও  েদয়  িফিরশ্াগণ  এবং 

�ানবানগণ , সবরদা  �ি্ি�্  (�ইমান) নযায়পরায়ণ্ায়  (ি�স্) । েকান  ইলাহ  েনই  ি্িন  বয্ী্ , 

িযিন  মহাপরা�মশালী ও  মহা�ানী।”                 -সরূা  আিল -ইমরনঃ ১৮  

�ইমান (সবরদা দগৃিােব দ�ায়মান) শ�ির অথর অিবর্ নযায়িবচার/নযায়পরায়ণ্া (ি�স্) করা, যখন েকউ 

্া �ি্ েসেকে� করে্ থােক। উ�াহ আজ এই পিরি�ি্ি �্য� করেছ। মুসিলম জাি্সমূেহর অ্যাচারী 
শাসেকরা মানুেষর সলাহ, িসয়াম, যাকাহ অথবা হাি-এর বযাপাের আপিত কের না, েযেহ্ু এটা ্ােদরেক খুব 

একটা �ি্ কের না। এটা কুফার শাসকেদরেকও উি�� কের না, যিদ আমরা এই ‘আমলগেলা িনকারাগয়া, 

কলি�য়া, িমশর অথবা এই �রেনর অনয েকান জায়গায় কির। এর কারণ হল, ্ারা (কুফার) িব�ােসর িদক 

েথেক আমােদর অ্যাচারী শাসকেদর ম্ই। ্ারা শ�ুমা� ্খনই ক� পায়, যখন ঈমানদারগণ শাসেকর িনয়�ণ 

বা �ম্ায় থােক। যিদ এরপ িকছু ঘেট থােক, ্খন এসব শাসেকরা ্ােদর শাি�পূণর আচার-আচরণ িুেল যান 

এবং ্ারা মুসিলমেদর সােথ যুে� িল� হন। মুসিলমেদর অবশযই এর উপর জয়লাি করার শি� থাকে্ হেব, েযন 

্ারাই কমরপ�ি্র িনেদরশ েদয়, এ সকল দনূতি্�� শি�সমূহ নয়। 

অ্এব, একি িনছক িশেরানামা বা নাম-এর সূচনা করা এবং ইসলামেক সুরি�্ করার জনয এর নীেচ কাজ করা-

িবদ‘আহ নয়। বরং, �কৃ্ িবদ‘আহ হল শারী‘য়াহ-েক সুরি�্ না করা এবং মুসিলমেদর িবরে� যুি� �দশরন 

করা, যখন কুফার-রা ্ােদর েকাটর সমূেহ ই�াম্ আইন ৈ্রী করেছ, মুসিলমেদরেক বযাপকহাের �ংস করার 

জনয এবং ্ােদর �ি্��ীেক হ্যা করার জনয, অপরিদেক ক্ক ্ােদর িব�ােসর পে� যুি� েদখাে�। এটা েস 

সকল ’আিলমেদর েথেক একটা চালািক, যারা এ সকল রাজােদর সাহাযয কের এবং ্ােদর েপট িশরক আল-

হািকিময়যাহ �ারা িি র্  কের। ্ােদর েক হািকিময়যাহ-এর সংর�েনর বযাপাের িক কের িব�াস করা যায়, যখন 

্ারা এেক িব�য় কের িদেয়েছন? িকিােব ্ােদর েথেক এিেক সমথরেনর আশা করা যায়, যখন ্ােদরেক এর 

িবরে� যু� করার জনয েব্ন েদওয়া হয়? ্ােদরেক এর বযাপাের িক কের িজে�স করা যায়, যখন ্ােদর কােছ 

স্য এেসেছ এবং ্ারা এটা অপছ� কেরেছ? যিদ ্ারা সি্যই মুসিলম এবং ইসলােমর �ি্ সেচ্ন হ্, ্েব 

্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার হািকিময়যাহ-এর �ি্র�া করে্া, অনয েকউ করার আেগই। িক�, েদখুন 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এ সকল শাই্ন দানবেদর স�েকর  িক বেলেছন, 

 

“আর ্ারা  ে্া  পেূবরও েগালেযাগ  সিৃ�র েচ�া  কেরিছল  এবং আপনার কাযরকলাপ  উলট -পালট  করে্  

েচেয়িছল , য্�ণ  পযর�  না  স্য  এেস  পড়েলা  এবং আ�াহ র আেদশ  িবজয়ী  হল , যিদও  ্ারা  অপছ� 

করিছল।”-সরূা  আত-্াওবাহঃ ৪৮  
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এগেলাই মুনািফ�েদর বণরনা, িক� যখন স্য েবিড়েয় আেস, ্ারা ্া খুবই অপছ� কের। এর ্াৎপযর হল 

্াওহীেদর শ�েদরেক অনাবৃ্ কের েদওয়া এবং ্ােদর িবরে� যু� করার জনয মানুষেদরেক উৎসাহ েদওয়া, 

য্�ণ পযর� না স�ূনর �ীন ইসলােমর ছায়া্েল চেল আেস। 

যারা হািকিময়যাহ-এর সােথ সংি�� নয় ্ােদর �ি্ একি জবাব, যারা বেল েয, আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন করা েছাট কুর 

একি হাসযকর ক�থা যা আজেক েদখা যাে�, ্া হল ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-এর উি� ‘কুর দনুা কুর’। এই 

উি�িেক আজ বযবহার করা হে� এবং এর অপবযবহার করা হে� একি �ােশর নযায়, যা অ্যাচারী শাসকেদর 

দাঁ্েক পািলশ কের, যােদর পঁচা দাঁে্র মােঝ এখনও আঁটেক আেছ এই উ�াহ-এর র�া� েগাশ্। িক�, আমরা 
এই উি�ির সারসংে�েপর িদেক ্াকােবা এবং েদখােবা েয, এটা একটা িবেশষ সমেয় এবং িবেশষ যুেগ করা 

হেয়িছল, আর ্াই এটা আজেকর পিরি�ি্ে্ �েয়াগ করা যােব না। 

েয যুেগ এই উি�ি করা হেয়িছল ্া হল, যখন মু‘আিয়য়া (রিদঃ) এবং ‘আলী ইবন আবী ্িলব (রিদঃ), মুহা�াদ 

এর দইু সাহাবা-এর মােঝ একি িবেরা� আিবিূর-ملسو هيلع هللا ىلص ্ হয়, এবং ‘আলী (রিদঃ)-এর িশিবর েথেক িি�ম্াবল�ীরা 
আবূ মুসা আল আশ‘আরী (রিদঃ), িযিন ‘আলী (রিদঃ)-এর জনয একজন ম�য�্াকারী এবং ‘আমর ইবন উল ‘আস 

(রিদঃ), িযিন ম‘ুআিয়য়া (রিদঃ)-এর জনয একজন ম�য�্াকারী, উিয়েকই কুফার িহেসেব ে�ণীিু� কেরিছল। 

িি�ম্াবল�ীরা েয দলীলি েদিখেয়িছল ্া হল, সূরা আল-মা’ইদাহ, আয়া্ ৪৪, েযখােন আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

এির কারেণ উপেরাি�িখ্ দইু সাহাবা (রিদয়া�াহ ‘আনহমা)-েক কুফার িহেসেব ে�ণীিু� করা হেয়িছল, কারণ 

খাওয়ািরজরা িব�াস কেরিছল েয, এ দইু ম�য�্াকারী মু‘আিয়য়া (রিদঃ) এবং ‘আলী ইবন আবী ্িলব (রিদঃ)-এর 

ম�যকার িবেরাে�র মীমাংশার বযাপাের আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অপর িকছু িদেয় 

িবচার কেরিছল, আর ্াই ্ারা উিেয়ই কুফার িছল। এই আয়াে্র িুল বযাখযার জবাব িদে্ িগেয় এবং আবূ 
মুসা (রিদঃ) ও ‘আমর ইবন উল ‘আস (রিদঃ)-এর �ি্র�ার জনয ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) বেলিছেলন েয, যা 

ঘেটিছল ্া িছল কুর দনুা কুর।262F

(২৬১) 

 

                                                           
(২৬১) একি্েছাট্কুর্, যা্েসই্পাপকারী্বযি�েক্কািফের্পিরণ্্কের্নাদ 
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ি্িন পরব্তে্ এি িব�াির্ বুিঝেয়েছন েয, উি�িখ্ সদসযরা �কৃ্পে� মুসিলমই িছল এবং েয, 

খাওয়ািরজেদর ঐ আয়া্ স�েকর  বুঝি িুল িছল। ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) এটা জানে্ন না েয, ্ার এই সরল 

উি�িেক পরব্তে্ আমােদর যুেগর শাই্ন শাসেকরা এবং ্ােদর সমথরেকরা েস সকল মানুষেক বাঁ�া েদওয়ার 

কােজ একি অজহুা্ িহেসেব বযবহার করেব, যারা শাই্েনর সমথরকেদর অপসারেণর মা�যেম এবং ্ােদর 

িসংহাসন অিনিদর�িােব েিেঙ চুরমার কের েদওয়ার মা�যেম সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষ� করার 

�েচ�ায় িনেয়ািজ্। �কৃ্পে� এই উি�িেক এ্ িব�াির্ ও �্ারণামূলকিােব দনূতি্র কােজ বযয় করা 
হেয়েছ েয, েবশীরিাগ মানুেষরাই ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-এর অপর উি�সমূহ িুেল িগেয়েছ, 

 

হাসান ইবন আিব আর -রিব‘আ আল-জরুজািন رحمه هللا 
263F

(২৬২) েথেক বিণর্ আেছ, ি্িন বেলেছন, ‘আমরা ‘আ�রু  
রায যাক 264 رحمه هللاF

(২৬৩) েথেক, ি্িন মা’মার 265 رحمه هللاF

(২৬৪) েথেক, ি্িন ইবন ্াউস رحمه هللا 
266F

(২৬৫) েথেক এবং্ি্িন 

্ার িপ্া েথেক শেনেছন, িযিন বেলেছন, ‘ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) আ�াহ র এই উি� স�েকর  িজ�ািস্ হেয়িছেলন, 

“আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।”-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪ 

ি্িন [ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)] বেলেছন, “এটা  যেথ� কুর।” 267F

(২৬৬) 

যখন ইবন ‘আ�াস (রিদঃ) এই উি�ি করেলন েয, ‘এটা যেথ� কুর’, ্খন এটােক েছাট কুর অেথর বলা যায় 

না। যখন ি্িন বেলেছন যেথ�, ্খন এটােক শ�ুমা� বড় কুর িহেসেবই েনওয়া যায়। এটা এ্ গর�পূণর হবার 

কারণ �ুরআন-এর ্াফসীর-এর িবি�র মােঝ িনিহ্। এটা ৬ ি পেয়েম সিি্, যা িনে� বণরনা করা হেয়েছ, 

১. আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ , সকল মাজহাব্এবং ফু�াহা-এর ঐকম্য (ইজমা’) রেয়েছ েয, একজন 

সাহাবী অথবা িকছু সাহাবার কথা �ুরআন-এর একি সা�ারণ আয়া্েক কাটার জনয যেথ� নয়। এই িবি�িেক 

                                                           
(২৬২) ্ার নাম ইয়াহ ইয়া ইবন জা’জ رحمه هللا। ি্িনও িব�� ও স্যবাদী। আবী হাি্ম رحمه هللا ্ার বযাপাের বেলেছন, ি্িন িব�� এবং 

ি্িন আমার শাইখেদর মে�য অনয্ম। ইবন িহ�ান رحمه هللا ্ার (ইয়াহ ইয়া) উে�খ কেরেছন িব�� মানুষেদর সােথ। ইবন হাজার  رحمه

 ও ্ােদর মে�য ্ার উে�খ কেরেছন যারা িব��। বণরনার বািক অংশ স�ূনর িব�� এবং সেবরাা গণাবিলর অি�কারী।-هللا

(২৬৩) ‘আ�ুর  রায যাক رحمه هللا একজন িব�� ইমাম। 

(২৬৪) সকল ’আিলমগণ ্ােক িব�াস কেরন। 

(২৬৫) ি্িন এবং ্ার িপ্া উিেয়ই িব��, এবং ্ার িপ্া ্াউস, ইবন ‘আ�াস Ê-এর একজন ছা�। 

(২৬৬) আখবার উল-�ুদাআ’-ইমাম ওয়ািক‘আ, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ৪০-৪৫ 
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বলা হয় ال يصلح مخصصا للقرآن(লা ইয়াসলুহ  মুখািসসা িলল-�ুরআন), যার মােন হল, একি আয়া্ যা 

�ুরআন-এ সাধারণ, ্া একজন সাহাবীর �ারা িনিদর � করা যােব না, য্�ণ পযর� না একি ইজমা’, 

�ুরআন েথেক একি িবেরাধী আয়া্, একি হাদীস অথবা অপর েকান দলীল থােক। 

এই িবি�ির মােন এই নয় েয, ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-এর িবি�, কুর দনুা কুর, েসই িবষয়ির বযাপাের এবং েস 

সময়কার ফাতওয়াির বযাপাের িুল িছল। না, িবষয়ি েমােটও এরপ নয়। িক�, এর মােন হল ি্িন এবং সাহাবা 

Ê এই ফাতওয়াি বুেঝিছেলন েসই সময়কার বা�ব্া অনুসাের, যা �ুরআন ও সু�াহ-এর িবেরা�ী নয়। 

২. �ুরআন-এর সংর�েণর জনয আমােদর উিচ্ হেব আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ -এর ্াফসীর স��ীয় 

কমরসূিচর অনুসরণ করা। িবি�ি হল, �ুরআন-এর আয়াে্র বযাখযা অবশযই এর বািহযক অথর েথেক করে্ হেব, 

য্�ণ পযর� না এমন দলীল পাওয়া যায় েয, আমরা অবািহযক অথরও বযবহার করে্ পারেবা। এটা খুবই িবরল 

ে�ে� হেয় থােক। ্াফসীেরর ’আিলমগণ  বেলেছন, “যিদ এই িবি�ি সংর�ণ করা না হয়, ্েব �ুরআন-এর 

অথর ্ার বািহযক অথর েথেক সিরেয় এবং আহল উস -সু�াহ েয বযাপাের একমত ্ার চাইে্ স�ূনর িি� িকছু 

উপ�াপেনর মা�যেম িবদ‘আহ-এর দরজা অেনক ���আকাের বাি্ন 268F

(২৬৭)-এর মানুষেদর জনয উ��ু হেয় যায়।” 

এটা বুঝাও অেনক গর�পূণর েয, �ুরআন-এর শ�াবিল বা আয়াে্র বািহযক অথর িনেয় আমােদর েখলা উিচ্ নয়। 

যিদ অপর েকান অথর েথেক থােক, ্েব এি �মােণর জনয  ্� দলীল থাকা �েয়াজন। উদাহরণ রপ, ইবন 

‘আ�াস (রিদঃ) বুেঝিছেলন েয, সূরা্ উল-মা’ইদাহ -এর ৪৪ নং আয়া্ি কুর-এর �রন-েক বুঝাে�, যা ি্িন 

একি কুর বেলেছন, িক� ি্িন কুর শ�িেক পিরব র্ ন কেরন িন। িক�, ি্িন জানে্ন েয, নবী ملسو هيلع هللا ىلص েথেক 

আেরাও হাদীস রেয়েছ, যাে্ বিণর্ আেছঃ 

 

“ি্ন �কােরর �িদ (িবচারক) রেয়েছ, এর মােঝ দইু �কার জাহা�ােম রেয়েছ এবং এক �কার রেয়েছ জা�াে্ঃ এক 

বযি� েয হা�্ বয্ী্ অপর িকছু িদেয় িবচার কেরেছ এবং েস ্া জােন, ্েব েস আগেন রেয়েছ। অপরি হল েসই 

বযি�, েয অ�্াবশঃ্ িবচার কেরেছ এবং েস আগেন রেয়েছ। আর ্ৃ্ীয়ি হল েসই বযি�, েয হা�্ জানে্া 

এবং েস এর �ারা িবচার কেরেছ, ্েব েস জা�াে্ রেয়েছ।” 

-বিণর্ হেয়েছঃ বুখারী, মুসিলম, আবূ দাউদ, নাসা’ই, এবং আল হািকম-এ, ইব ন ‘উমার (রিদঃ)-এর ক্ৃর ে�। 

                                                           
(২৬৭) বাি্নী্েলােকরা্হল্্ারা্যারা্বেল্েয, �ুর‘আন-এর্বািহযক্অথরই্সব্নয়, বরং্এখােন্একি্আেরাও্েগাপন্ও্
লুকািয়্্অথর্রেয়েছদ্যারা্এরপ্কের, ্ারা্হল্সুিফয়যা, িশ‘আহ  এবং্বাি্িনয়যাদ 
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এটা িছল একি  ্� দলীল, যা ইবন ‘আ�াস (রিদঃ)-েক ‘আলী (রিদঃ) ও মু‘আিয়য়া Ê-এর িশিবর েথেক 

অংশ�হণকারীেদর উপর ্াকফীর করা েথেক িবর্ েরেখিছল। এর কারণ হল, িবচারকেদর হাদীসি েসই সমেয় 

খাওয়ািরজেদর বযবব্ আয়া্ির অেপ�া অি�ক্র �েযাজয িছল। আমরা েদখে্ পাই েয, খাওয়ািরজেদর 

িবেশষ িকছু মানুেষর িবরে� িবেরা� িছল, অপরিদেক মুজািহদীনরা ্ােদর িবরে�, যারা মানব রিচ্ িব�ান 

�ারা শারী‘য়াহ-এর �ি্�াপন করেছ। 

৩. ইবন ‘আ�াস Ê-এর উি�ি যারা শারী‘য়াহ-েক �ি্�ািপ্ কের কািফর-এ্পিরণ্্হেয়েছ্্ােদর্

বযাপাের্বেলনিন। বরং, এটা �কৃ্পে� ্ােদর বযাপাের কথা বেলেছন, যারা আ�াহ  যা নািযল কেরেছন, ্া 
�ারা্িবচারকাযর বা শাসনকােযর বযবহার করে্ বযথর হেয়েছ, যা হল বড় কুর, ্েব ্া ্ােদর কুর অেপ�া 

েছাট, যারা শারী‘য়াহ-এর েয েকান অংশ পিরবি র্ ্ কের (্বুও এি বড় কুর) । 

৪. আেরকি িবষয় হল, ইবন ‘আ�াস Ê িবিি� িবষেয় সাহাবা Ê েথেক িি�মত েপাষণ কেরেছন, 

উদাহরণ রপ, �থেম ি্িন িনকাহ আল- মু্‘আ-েক হারাম বেল মেন কেরন িন, বরং, হালাল িহেসেবই িবেবচনা 

কেরিছেলন, য্�ণ পযর� না ্ােক ‘আলী ইবন আবী ্িলব Ê বলেলন, “্ুিম একি হািরেয় যাওয়া েলাক।”  

আয-যুবাইর Ê-ও ্ােক �মক িদেয়িছেলন, “যিদ ্ুিম এটােক হালাল বলে্ থােকা, আিম ে্ামােক পাথর েমের 

হ্যা করেবা।” এছাড়াও ইবন ‘আ�াস Ê এরপ িবি� িদেয়িছেলন েয, িরবা আন-নািস’আ (িনিদর� সময়বযাপী 

সুদ �হণ) হালাল, িক� যুগপৎ িরবা একে� হারাম। ি্িন একবার আেরকি িবি� িদেয়িছেলন েয, ঈদ-এ করবানী 

করা ওয়ািজব, েযখােন েবশীর িাগ সাহাবা Ê িবি� কেরেছন েয, এটা মুস্াহাব। ্াই, যিদ েকউ ল�য কের, 

্েব েস েদখেব েয, ইবন ‘আ�াস Ê সাহাবা Ê-েদর সােথ িবিি� িবষেয় ি�মত েপাষণ কেরেছন। কুর দনুা 
কুর িবষয়ির অ� অনুসারীরা েকন ্ার অপর িবষয়গেলার িনিদর� িবি�গেলার অ� অনুসরণ কের না? 

৫. পূবরব্ত মুফাসিসরীনগণ েযমনঃ ইবন কাসীর, ইবন ্াইিময়যাহ এবং ইবন আল-�িয়যম আল-জাওিযয়যাহ ( رحمه
আর েসই সােথ ্াফসীেরর ব ,(هللا র্ মান ’আিলমগণ  েযমনঃ আহমাদ শািকর (মৃ্ুয ১৯৫৮), মহুা�াদ ইবন 

ইবরহীম (মৃ্ুয ১৯৬৯), উসামাহ শািকর এবং মাহমুদ শািকর (রিহমাহমু�াহ), ইবন ‘আ�াস Ê-এর কথা বণরনা 

কেরেছন এবং ্ারা এর �স� এবং সমেয়র বা�ব্া জানে্ন। 

্েব ্ারা েকন ্ার সােথ এই িবষেয় িি�মত েপাষণ করেলন এবং িকছু শাসকেক শারী‘য়াহ-এর �ি্�াপন 

করার জনয কািফর েঘাষণা করেলন? এ সকল ’আিলমগণ ইবন ‘আ�াস Ê-এর উি�ি ও ্ার �স�ি না 

েজেন ্ার সােথ িি�মত েপাষণ করে্ন না। ্েব েকন েস সকল ’আিলম গণেদর খাওয়ািরজ বলা হয় না, বরং 
মুজািহদীন বলা হয়? 

ইবন ‘আ�াস Ê যখন িকছু সাহাবা Ê-এর সােথ েমষশাবেকর করবানী িনেয় িি�মত েপাষণ করেলন, ্খন 

ি্িন �ুরআন-এর আয়া্ এবং রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর হাদীস েথেক উ�ৃি্ িদেলন। অনযানয সাহাবা Ê বলেলন, “আবূ 

বা�্র এবং ‘উমার কখেনা এটা বেলন িন অথবা এটােক ওয়ািজব বেলন িন।”  ্খন ি্িন ্ার িবখযা্ উি� 
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করেলন, “আিম ে্ামােদর বললাম েয, আ�াহ  ও ্ার রসূল বেলেছন, িক� ে্ামরা বলেছা েয, আবূ বা�্র ও 

‘উমার বেলেছন। ে্ামরা িক িয় কর না েয, আসমান ে্ামােদর মাথার উপর েিে� পড়েব?” 269

(২৬৮) 

্েব িক ি্িন [ইবন ‘আ�াস Ê] খুশী হেবন এটা �হণ করে্ েয, ্ার নাম �ুরআন-এর পির�ার আয়াে্র 

িবরে� বযবহার করা হে�? 

উপসংহাের বলা যায় েয, ইবন ‘আ�াস Ê-এর শ�াবিল েস সকল অ্যাচারী শাসকেদর ে�ে� বযবহার করা 

যায় না, যারা শারী‘য়াহ-এর �ি্�াপন কেরেছ। ্ােদর জনয ্রবারীর আয়া্ি বযবহার করা উিচ্, েযমন 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“.....ম ুশিরকেদর েযখােন  পােব হ্যা  করেব, ্ােদরেক  ব�ী করেব, অবর� কের রাখেব ্ােদরেক  

এবং �ে্যক  েগাপন  ঘা ঁিে্  ্ােদর স�ােন  অব�ান  করেব। অ্ঃপর যিদ  ্ারা  ্াওবাহ  কের , 

সলাহ  কািয়ম  কের এবং যাকাহ  েদয় , ্েব ্ােদর  পথ  েছ েড়  দাও।”-সরূা  আত-্াওবাহঃ ০৫ 

 
 

এছাড়াও রসূল ملسو هيلع هللا ىلص েসই হাদীসি যা ইমাম আহমাদ-এর মুসনাদ-এ বিণর্ আেছ, জািবর ইবন ‘আ�ু�াহ  Ê 

বেলেছন, 

 

“আ�াহ র রসূল ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক আেদশ কেরেছন এটা িদেয় আঘা্ করে্ (এবং ি্িন ্ার ্রবারীর িদেক 

িনেদরশ করেলন) েয েকউ েসটার বািহের চেল যায় (এবং ি্িন �ুরআন-এর িদেক িনেদরশ করেলন) ।” 270F

(২৬৯) 

্ােদর স�েকর  িক এটাই আহল উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ  বেলেছ, যারা আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল 

কেরেছন ্া বয্ী্ শাসন কের, শারী‘য়াহ পিরব র্ ন কের বা আইন �ণয়ন কের। এটা বড় কুর (কু র আল-

আকবার) । যিদ ্ারা িকছু ে��িবেশেষ ্া �েয়াগ করে্ বযথর হয়, ্া কুর যা কুর অেপ�া েছাট (কুর 

আল-আসগার) িহেসেব েনওয়া েযে্ পাের। অনযিােব আমরা এটােক বলে্ পাির েয, েসটা একি েছাট কুর। 

আল ‘আ�ামাহ, এই যুেগর মহান মুহাি�স, আহমাদ শািকর رحمه هللا বড় কুর এবং েছাট কুর এর ম�যকার 

পাথরকয বযাখযা কেরেছন, যার েশষাংশি খুবই কেঠার, 

                                                           
(২৬৮) েদখুন্ফাতহ্্উল-মািজদ, হাদীস্িােলা্িহেসেব্ে�ণীিু�দ 

(২৬৯) একই্হাদীস্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا বণরনা্কেরেছন্্ার্মাজমু‘আ্ফা্াওয়া, িিলউমঃ্৩৫-এদ 
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“এটা আবূ মাজিলয-এর কথাসমূহ েথেক। যখন ‘ইবািদয়যাহ (খাওয়ািরজ)-রা ্ােক আয়া্ির অথর স�েকর  

িজে�স করেলা, েযেহ্ু ্ারা সুল্ান [ইমাম ‘আলী Ê]-এর েগা�ী/দল-েক ্াকফীর করে্ চাইিছল। ্খন 

আবূ মাজিলয বলেলন েয, ্ারা যা কের ্া কের এবং েজেন রােখা েয এটা একটা পাপ। আবূ মাজিলয ও ইবন 

‘আ�াস (রিদয়া�াহ ‘আনহমা)-এর কােছ ্ােদর (খাওয়ািরজেদর) �� আমােদর সময়কার েস সকল েলাকেদর 

িবদ‘আহ -এর নযায় নয়, যারা আইন�ণয়ন, িবচারকাযর ই্যািদে্ কাজ করেছ অথবা জান, মাল ও ‘ইযযা্-এর 

ে�ে� এমন আইন �ারা িবচার করেছ যা শারী‘য়াহ-এর স�ূনর িবপরী্। আর ্ােদর িবদ‘আহ  মানুষেক মানুেষর 

(মুসিলমেদর) জনয ন্ুন আইন �ণয়েনর আেবদন রপ িছল না, ্ােদরেক আ�াহ  ও ্ার রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর শারী‘য়াহ-

এর বয্ী্ অপর েকান িকছু িদেয় শািস্ হবার জনয বা�য করার  রপ িছল না। 

এই �রেনর ‘আমল হল, ্ােদর্জনয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবি�িব�ান েথেক মুখ িফিরেয় েনওয়া এবং 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীনেক পির্যাগ করা, যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার ্ুলনায় অ�ম। মা�াহ র 

িদেক সলাহ আদায়কারী েকান মানুেষর এই �রেনর কুর স�েকর  েকান �কার সে�হ থাকা উিচ্ নয়। 

আর আমরা েযখােনই বাস কির না েকন, ্া সবরজনীনিােব েকান বযি্�ম ছাড়া আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

আইন ্যাগ করেছ। আমরা ্ার িবি�সমূহ, যা ্ার িক্াব এবং সু�াহ-এ নািযল করা হেয়িছল, ্া অেপ�া অপর 

িকছুেক অি�ক্র ে�য় মেন কির এবং আমরা স�ূনর শারী‘য়াহ-েক বাি্ল েঘাষণা কির। 

েয েকউ ইবন ‘আ�াস ও আবূ মাজিলয এর শ�াবিলেক দলীল রপ ্ােদর �স� পিরব র্ েনর উে�েশয বেল, এই 

আশা কের েয, েস িনেজেক শাসকেদর িমে� পিরণ্ করেব অথবা আ�াহ র আইন বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন 

করা ইসলােম �হণেযাগয করার েচ�া কের, ্েব ্ার ে�ে� শারী‘য়াহ অনসুাের িবি� হল, েস হল এমন এক বযি� 

েয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবি�েক অ ীকার কের। ্ােক অবশযই ্াওবাহ েঘাষণা করে্ হেব। যিদ েস হযাঁ 

বেল, এে্ �মাণ হয় েয, এটা একটা েছাট কুর। যিদ েস এই উি�র উপর েজার/পীড়াপীিড় কের এবং ্াওবাহ না 
কের এবং এই িবি�সমূহ (আ�াহর্্আইন্বয্ী্্অপর্েকান্িকছু) �হণ কের, ্েব একটা কািফর, েয ্ার 

কুর-এর উপর েজার/পীড়াপীিড় কের, ্ার সােথ িকরপ আচরণ করা উিচ্, ্া সকেলরই জানা আেছ।” 271F

(২৭০) 

শাইখ উল-ইসলাম মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব رحمه هللا এই িবষেয় বেলেছন, 

“ি�্ীয় �কােরর �গ্ 272F

(২৭১) হল েসই অ্যাচারী িবচারক, েয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবচাের পিরব র্ ন কের। 

এর দলীল হল আ�াহ  ্া‘য়ালার উি�, 

                                                           
(২৭০) ্াখরীজ্আত -্াবাির, িিলউমঃ্১০, পৃ�াঃ্৩৪৯-৩৫৮ 

(২৭১) �গ্ একি বাি্ল/িমথযা আইন�ণয়নকারী এবং এি এেসেছ মূল ‘্িগয়ান’ েথেক, যার মােন হল, “যেথািচ্ পিরি�সমূহ অি্�ম 

করা”। ৩ �কার �গ্ িসে�ম রেয়েছ, 

১. আইন�ণয়ন প�ি্ে্ �গ্ 

২. ‘ইবাদাে্র্ে�ে�্�গ্ 
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‘আপিন  িক  ্ােদর েদেখনিন  যারা  দািব কের েয , আপনার �ি্  যা  নািযল  হেয়েছ  এবং আপনার পেূবর 
যা  নািযল  হেয়েছ , ্াে্  ্ারা  িব�াসী? অথচ  ্ারা  িবচার�াথ ত  হে্  চায়  �গ্-এর কােছ , যিদও  

্ােদর বলা  হেয়েছ  ্া  �্যাখ যান /অ ীকার করে্। আর শাই্ন  ্ােদর  পথ�� কের বহ দেূর িনেয়  

েযে্  চায়।’-সরূা  আন-িনসাঃ ৬০ 

্ৃ্ীয় �কােরর �গ্ 273

(২৭২) হল, েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয িকছু িদেয় িবচার কের। আর এর 

দলীল হল েসই মহামযরাদাবান-এর শ�সমূহ, 

 
‘আর যারা  আ�াহ  যা  নািযল  কেরেছন , ্দান ুযায়ী  িবচার কের না , ্ারাই  কািফর (অিব�াসী) ।’-

সরূা আল -মাইদাহঃ ৪৪”  274

(২৭৩) 

                                                                                                                                                                                           

৩. আনুগে্যর্ে�ে�্�গ্ 

দয়া কের আদ -দারার আস -সুি�য়যাহ , িিলউমঃ ১০, পৃ�াঃ ৫০২-৫২৪ েদখুন। 

(২৭২) যিদও �গ্-এর ৩ �রেনর রেয়েছ, এর েন্ৃ��ােন ৫ �রেনর রেয়েছ, যা এিেক আেদশ কের, েযমন ইবন �িয়যম رحمه هللا বেলেছন, 

১. শাই্ন 

২. যার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং েস এি িনেয় স��। 

৩. েয অপরেক ্ার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করে্ আহবান কের বা ডােক। 

৪. েয গাইব/অদশৃয-এর �ান দাবী কের। 

৫. েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অনয িকছু িদেয় শাসন/িবচার কের। 

দয়া কের মাদািরজ আস -সািলকীন েদখুন। 

মুহা�াদ ইবন ‘আ�ুল ওয়াহহাব رحمه هللا ৫ ি ে�ণীে্ িাগ কেরেছন, িক� ৫ম িাগিে্ পাথরকয রেয়েছ, 

১. শাই্ন 

২. েয আ�াহ  যা নািযল কেরেছন ্া বয্ী্ অপর িকছু িদেয় শাসন/িবচার কের। 

৩. েয আ�াহর্ পাশাপািশ গাইব/অদেৃশযর �ােনর দাবী কের। 

৪. যার ‘ইবাদা্/উপাসনা/পূজা করা হয় এবং েস এি িনেয় স�� থােক। 

৫. েসই অ্যাচারী িবচারক, েয আ�াহর্ িবচাের পিরব র্ ন কের। 

দয়া কের আদ -দারার আস -সুি�য়যাহ , িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১০৯-১১০ েদখুন। 
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‘আরব উপ�ীপসমূেহর �া�ন মুুি্, আল ‘আ�ামাহ (�ীিন ম্বােদ সবচাইে্ �ানী ’আিলম ), আল-মহুাি�স 

(হাদীেসর ’আিলম), ফা�ীহ  (ইসলািমক আইনিবদ), শাইখ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا 
275F

(২৭৪) িনে�া� ম�বয 
কেরেছন, 

“কুর দনুা কুর (একি কুর যার মা�া কম)-কথাি স�েকর  বলে্ েগেল, এটা হয় যখন িবচারক আ�াহ র িদেক 

িবচারকাযর িনেয় যায় না, এই দগৃ িব�াস িনেয়, েয এটা অবা�য্া। েস িব�াস কের েয আ�াহ র িবচার সিক/স্য, 

িক� েস একি বযাপাের এর েথেক িবি�� হয়। িক�, েয েকউ �মাসেয় আইন ৈ্রী করে্ থােক এবং 
অনযানযেদরেক এর �ি্ আাসমপরণ করায়, ্েব এি কুর, যিদও ্ারা বেল থােক, ‘আমরা পাপ কেরিছ এবং 

নািযলকৃ্ আইনই অি�ক নযায়/সিক।’ এটা ্ারপেরও কুর, যা �ীন েথেক েবর কের েদয়।”  276F

(২৭৫) 

মহান �যািনশ ’আিলম, ইমাম আল ‘আ�ামাহ আবূ মুহা�াদ ‘আলী ইবন আহমাদ ইবন সা‘ঈদ ইবন হাযম আয -
যিহির رحمه هللا 

277F

(২৭৬), যারা আ�াহ র িবচারিব�ান ্যাগ কের ্ােদর িবষেয়, এবং এই কােজর অপরাে�র িবশাল্ার 

িবষেয় খুবই গরে�র সােথ বণরনা কেরেছন, 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 
‘আজ  আিম  ে্াম ােদর  জনয  ে্াম ােদর  �ীনেক  পনূরা�  কের িদলাম , ে্াম ােদর  উপর আমার িন ’মা্  

পণূর কের  িদলাম  এবং ইসলাম েক  ে্াম ােদর  �ীন  িহেসেব পছ� করলাম।’-সরূা আল -মাইদাহঃ ০৩ 

                                                                                                                                                                                           
(২৭৩) আদ -দারার আস -সুি�য়যাহ  ফী-ল আজওয়াবা্ উন -নাজিদয়যাহ , িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ১০৯-১১০ 

(২৭৪) ি্িন একজন মহান ’আিলম (িহজরী ১৩১১-১৩৮৯ সন/১৮৯১-১৯৬৯ �ী�া�) িছেলন। ি্িন সবরাি�ক পিরিচ্ ্ার �রণীয় কাজ 

আল-ফা্াওয়া-এর জনয। 

শাইখ সবিকছুর উপর কথা বেলেছন, �াগস েথেক শর কের িকিােব মুর্াদেক হ্যা করে্ হেব, যারা শারী‘য়াহ-েক �ি্�ািপ্ কের 

্ােদর শাি� এবং অনযানয সবিকছু। ি্িন অনয্ম িজহােদর ’আিলম িযিন এর আহবান কেরেছন এবং এর জনয লিি্ িছেলন না। ্ার 

অনয্ম ছা� ‘আ�ু�াহ ইবন ‘আ�ুর-রহমান আল িজবিরন, িযিন ্ার অনয্ম ছা�, িযিন এখেনাও িশ�াদান কের চলেছন (এবং েসই 

সােথ ্ার িশ�েকর নযায় ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ -এর উপর িশ�াদান কের চলেছন), ্ােক উপ�ীপসমূেহর বড় ’আিলমেদর েথেক 

দরূে� েঠেল েদওয়া হেয়েছ ্ার িকছু দিৃ�িি�র জনয। মুহা�াদ ইবন ইবরহীম এর পূ�, শাইখ ইবরহীম িবন মুহা�াদ (হািফঃ) ্ার িপ্ার 

উতরাি�কারী এবং ্ার সে্যর জনয উেঠ দাঁড়ােনার জনয ব র্ মােন উপ�ীপসমূেহ িনবরািস্ অব�ায় রেয়েছন। এটা আমােদরেক েদিখেয় 

েদয় েয, উপ�ীপসমূেহর ‘উলামােদর মে�য সকেলই শাসনবযব�ার েকােল রাখা ককের পিরণ্ হন িন। 

(২৭৫) ফা্াওয়া শাইখ মুহা�াদ িবন ইবরহীম, িিলউমঃ ২১, পৃ�াঃ ৫৮০ 

(২৭৬) িহজরী ৩৮৪-৪৮৬সন/ ৯৯৪-১০৯৩ �ী�া�। ে�ইন-এর একজন অনয্ম মহান ইমাম, ্ার উপেরা� কােজর জনয িাল পিরিচ্, 

েসই সােথ ি্িন পিরিচ্ ্ার কাজ, ‘আল-মুহাল লা’-এর �ারাও। যিদও ি্িন যিহরী মাযহাব (যারা �ুরআন এবং হাদীস-এর শ�াবিল 

আ�িরকিােব পেড়)-এর িদেক �ািব্ হওয়ায়, ্াফসীর এবং ্ার িবি�নীি্ে্ িকছু িুল কেরিছেলন, ্বুও ি্িন একজন মহান ’আিলম 

িছেলন। ি্িন েসই  � কেয়কজনেদর মে�য অনয্ম িছেলন, যারা দাঁিড়েয়িছেলন এবং েস সমেয় আনদালুস (ে�ইন)-েক েয িফতন্াহ  

�ংস করিছল েস বযাপাের উ�াহ -েক স্কর  কেরিছেলন। ি্িন েকান শাসেকর েচয়ােরর িনেচ থাকে্ন না এবং ্ার ফা্াওয়ার �ারা 

এর �ি্ফলন ঘেট। 
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আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আেরাও বেলেছন, 

 

‘আর েয  েকউ  ইসলাম  ছাড়া  অনয  েকান  �ীন  অেসষণ  কের, কখেনাও  ্া  ্ার  েথ েক  �হণ  করা  হেব 

না ; আর আিখরাে্  েস  হেব �ি্��েদর অ�িুর �।’                                -সরূা  আিল -ইমরনঃ ৮৫ 

েয েকউ দাবী কের েয, এমনিকছু যা রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর সমেয় িছল ্া এখন আর িবচারিব�ান নয়, এবং এি ্ার 

মৃ্ুযর পর পিরবি র্ ্ হেয়েছ, ্েব ইি্মে�যই েস ইসলাম বয্ী্ অনয েকান �ীন পছ� কের িনেয়েছ। এটা এই 

বা�ব্ার জনয েয, েসসকল ‘ইবাদা্ �ি�য়াসমূহ, িবচারিব�ানসমূহ, েসসকল িবষয়ািদ যা্হারাম িহেসেব আইন 

করা হেয়েছ, েসসকল িবষয়ািদ যা্হালাল িহেসেব আইন করা হেয়েছ, �ীেনর মে�য অবশয করণীয় িবষয়ািদ যা ্ার 

[মুহা�াদ্ملسو هيلع هللا ىلص] সময় িছল, েসগেলাই ইসলাম, যা িদেয় আ�াহ  আমােদর �ি্ স��। 

সু্রাং, েয েকউ এর (ইসলাম) েথেক েয েকান িকছু পির্যাগ কের, ্েব েস ইি্মে�যই ইসলাম ্যাগ কেরেছ। আর 

েয েকউ েসটা বয্ী্ অনয েকান িকছু বেল, ্েব েস ইি্মে�যই ইসলাম বয্ী্ অনয েকান িকছু বেলেছ। এ 

বযাপাের িকছুমা� সে�হ েনই েয, আ�াহ  আমােদরেক জািনেয় িদেয়েছন েয, ি্িন (আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা) 

ই্ঃপূেবরই এটা (ইসলাম)-েক পূণরা� কেরেছন। 

আর েয েকউ দাবী কের েয, �ুরআন-েথেক েকান িকছু বা িব�� েকান হাদীস রিহ্ এবং েস েকান দলীল েপশ না 
কের, অথবা েসই শ�াবিল িনেয় না আেস যা অপরিেক �িগ্/রিহ্ কেরেছ, ্েব েস আ�াহ  বযাপাের িমথযাবাদী 
এবং েস শারী‘য়াহ পির্যাগ করার জনয আহবান করেছ, সু্রাং ইি্মে�যই েস ইবলীস-এর দা’ওয়াহ -এর িদেক 

ডাকেছ এবং আ�াহ র রা�ায় িব� ঘটাে�, আমরা আ�াহ র কােছ ্া েথেক আ�য় চাই। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 
বেলেছন, 

 

‘িন�য়ই  আিম  িযর/�রিণকা  নািযল  কেরিছ  এবং আিমই   য়ং এর িহফাযা্কারী।’  

-সরূা  আল -িহজরঃ ০৯ 

সু্রাং, েয েকউ দাবী কের েয, এি রিহ্ হেয় িগেয়েছ, ্েব েস ইি্মে�যই ্ার রেবর উপর একি িমথযা আেরাপ 

কেরেছ এবং �কৃ্পে� দাবী কেরেছ েয, আ�াহ র �ারা এই িযর/�রিণকা-ি নািযল হবার পর ি্িন েসটা 

সংর�ণ কেরন িন।” 278F

(২৭৭) 

্াই আমােদর বুঝা উিচ্ েয, এই সকল শাসকেদর ন� কুরেক লুকােনার ম্ েকান ওজর আমােদর েনই, যারা 

শারী‘য়াহ-এর সামানয্ম অংশেকও ্ার সিক জায়গায় �াপেনর জনয দাঁড়ােব না। 

                                                           
(২৭৭) আল ইহকাম ফী উসূল ইল-ইহকাম, িিলউমঃ ০১, পৃ�াঃ ২৭০-২৭১ 
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গণ্� (েডেমাে�িস) 

আল-হািকিময়যাহ-এর মেধয একমা� অবিশ� িশরকী ম্বাদ 
িবিি� �রেনর ম্বােদর মে�য অেনকগেলাই অপসাির্ হেয় িগেয়েছ অথবা িব�ৃি্র অ্ল গহবের হািরেয় 

িগেয়েছ। কিমউিনজম মুসিলমেদর �চ� আ�মেণ চুরমার হেয় স�ূনররেপ �ংস্হেয়্িগেয়েছ এবং ব র্ মােন 

বা�বায়নেযাগয িব� শি� িহেসেব এর েকান অি�� েনই। ফযািসজমেক েবিনেটা মুেসািলিনর সােথই িমলান-এ হ্যা 

করা হেয়িছল এবং জা্ীয় সমাজ্� িহটলােরর সােথই ্ার বাংকাের আাহ্যা কেরেছ। যােহাক, আমরা স�ি্ 

একি অনয্ম কুরী ম্বােদর অবিশ�াংশেক িফের আসে্ েদখিছ, এই ম্বাদ পৃিথবীর সবর� ছিড়েয় পড়েছ, 

আর েটিলিিশেনর মা�যেম এির বা র্ া বহন করা হে�। 

সংে�েপ, ইসলািমক দিৃ�েকাণ েথেক, গণ্� (েডেমাে�িস) একি বড় কুর। এটা এই কারেণ েয, এটা  য়ং আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ি্ আইন�ণয়ন সং�া� িবষেয় একি অপমান এবং মানুেষর �ি্ েলন-েদন ও িনজ 

আকাং�ানুসাের কৃপন্ার জনয এক অপমান। এটা ��্ �্ীয়মান হেয় পড়েব যখন আমরা গণ্ে�র িনে�া� 

চার �কার গর্র কুর িবে�ষণ করেবা, 

১. গণ্ে�র আইন�ণয়ন বযব�া, যা স�ুনররেপ কুর। েসই সােথ এই �রেনর আইেনর �েয়াগও বাি্ল। �ি্ 

বছর ন্ুন েয আইনি পাস করা হেব, ্া আইন আকাের িলখার চার মাস পূবর েথেক এি উপর িব্কর  চলে্ 

থােক। এটা হল ন্ুন আইনির মােঝ েকান �কােরর খুঁ্  আেছ িকনা ্া যাচাই কের েদখার একি �েচ�া। িক� 

এটা রা�ির শাসনবযব�ার সা�ারণ আইেন পিরণ্ হে্ না হে্ই এমন সব জিল্া েদখা েদয়, যা এ সকল 

আইেনর ডা�ারগণ এবং রাজনীি্িবদগণ কখেনা ক�নাও করে্ পােরন না। �বৃিত েথেক আসা এ সকল 

আইনসমূেহর ফেল, েযেকান সমেয়ই জিল্া ও িবপযরয় েদখা িদেব, েযখােন অপরা�ীেক স�ােনর সােথ রাখা হেব 

এবং িনরপরা�েক অপমানজনকিােব ফািঁসে্ ঝুলােনা হেব। ইসলােম, এই �রেনর �ব�ণা ঘটে্া না। আর েকউ 

নয়, মানবজাি্র ��াই ইসলােমর আইনসমূহ সূ�ব� কেরেছন। সৃি�ক র্ া সুবহানাহ ্া‘য়ালারই সেবরাতম িসে�ম 

রেয়েছ এবং ি্িনই জােনন েয, মানুেষর জনয েকানি উতম। ্ার আইনসমূেহর কখেনা পুনিবরেবচনা করার 

�েয়াজন হয় না, আর না েসগেলা অ�� অথবা �েহিলকার নযায়, েযখােন অসংখয ফাঁকেফাকর থােক, যার ফেল 

অপরা�ীরা িনেজেদর পে� কথা বলার অথবা ্ােদর সুিব�াজনক সমেয় দরকষাকিষ করার সুেযাগ পায়। 

২. একি গণ্াি�ক সমােজর সামািজক বযব�াপনা, যা উদারপ�ী ম্বােদর উপর �ি্ি�্ হেয় সমােজর 

িবখ�ায়েন িূিমকা রােখ। এর ফেল এক ৈনি্ক ৈশিথলয েদখা েদয়, যা সম� মানুেষর উপর �িাব েফেল। ৈলি�ক 

রীি্নীি্েক ্াি�লয ও মািড়েয় েদওয়া হয়, কারণ গণ্� অনুসাের স্য এবং সিক ও িুল হল সমােজর ক্ক 

আেপি�ক উপাদান, যা েয েকান সমেয় পিরব র্ নেযাগয। 

্াই, যিদও পি্্াবৃিতেক এক সময় এ সকল সমােজ এক িবশাল খারাপ কাজ িহেসেব েদখা হ্, ন্ুন আইন পাস 

করা হে� এিেক সংর�েণর জনয, েযেহ্ু স্য এবং িাল ও মে�র �ারণা �ান ও কাল িবেশেষ আেপি�ক হেয় 

থােক। এর ফেল খুনী, িশশিনযরা্নকারী এবং েচারেদর জনয এ সকল শাসনবযব�া এক িনরাপদ আ�য়�ল। আ�াহ  
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সুবহানাহ ্া‘য়ালা মুসিলমেদরেক যা বেলেছন ্া েথেক একি হল, বাি্ল এবং হা�্ হল সবরজনীন আইন, যা 

মানবসৃি�র �থম েথেক ্ার যথা�ােনই িছল। এ সকল আইনসমূহ হল পৃিথবীর জনয আইন ও আেদশ, েযখােন 

সামািজক িদেকরও েখয়াল রাখা হেয়েছ। যারা অ্ীে্র নবীগেণর �ারা অপরা�ী িহেসেব িবেবিচ্ হেয়িছল, 

েযমনঃ লূ্ -এর সময়কালীন সমকামীরা, শ‘আইব -এর সময়কালীন েচােররা এবং নূহ -এর 

সময়কালীন মূি র্ পূজেকরা, ্ার আজেকও একই �রেনর অপরা�ী িহেসেবই িবেবিচ্। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 

মানবজাি্র িহদায়াে্র জনয েয আসমানী িব�ান �দান কেরেছন এে্ েকান পিরব র্ ন েনই।  

৩. গণ্ে�র অথর্নি্ক বযব�া, েযখােন ৩ ি বড় কুর রেয়েছ। 

ক. অনাবশযকিােব মানুেষর স�েয়র বদেল েব্ন েথেক টযা� সং�হ করা, যা হল চুির এবং অনযায়িােব 

্ােদর অথর খাওয়া। এটা হল কাযরকরিােব ্ারা ্ােদর অথর েদখার পূেবরই ্ােদর অথর িনেয় যাওয়া। কখেনা 
কখেনা এসব টযা� ৩০% পযর�ও েপৗেছ যায়, যিদও �ুরআন বেল েয, স�য় েথেক শ�ুমা� ২ ১/৫% েনওয়া যােব, 

যিদ ্া এক বছর যাব্ অপিরবি র্ ্ থােক। আর মানুষ িক কের একি শাসনবযব�ােক িব�াস করা িশখে্ পাের, 

যখন ্া ্ােদর ক� কের অিজর ্ অথর অনযায়িােব িছিনেয় েনয়? 

খ. স�ূনর অথর্নি্ক বযব�া সুেদর উপর িিিত কের �ি্ি�্। সু্রাং সমােজ েযেকান �রেনর উ�রমুখী 

গি্ময়্ােক সুেদর ম�য িদেয়ই হে্্হেব। যারা এটােক �্যাখযান কের, ্ােদর পথ িিবষযে্ অবশযই র� করা 

হেব এবং ্ােদরেক েযসব িিবষয্ আশা েদওয়া হেয়িছল, ্া েথেক ্ােদরেক বি�্ করা হেব। আর এটা এ রকম 

সকল �েমরর িবরে�, েযগেলার একি আসমানী সূ� িবদযমান। 

গ. এমন েযেকান িকছুেকই আইন কের ৈব� করা, যা রাজে র একি উৎস হে্ পাের, এমনিক যিদও ্া 

হারাম হেয় থােক। এই কাজি সম� সিয্ােক িবিি� িন�নীয় কােজর দােস পিরণ্ কেরেছ েযমনঃ পি্্াবৃিত, 

�ুমপান, মাদক�হণ ই্যািদ, েযগেলােক ্ারা ্ােদর অি্থী জাি্র �নী পযরটকেদর আকষরেনর জনয বযবহার 

কের, েযন ্ারা আেস এবং এর েথেক সুিব�া েিাগ কের। জয়ুা েখলােক অথরবৃি�র একি  া�যস�্ প�ি্ 

িহেসেব ্ুেল �রা হে�, িক� এটা একি েদেশর েমাট জা্ীয় উৎপাদেন িয়াবহ িবশৃংখলা েডেক আনেছ, 

অপরিদেক ইসলােম এমন েয েকান িকছু যা েিাগ করা হারাম, ্ার বযবসা করাও হারাম। 

৪. গণ্ে�র �ি্র�া বযব�া স�ূনররেপ ইউএন (UN), নযােটা (NATO), ওয়ারসয (WARSAW) ই্যািদ �ি্�ান 

ৈ্রীর বা�ব্ার উপর �ি্ি�্। যারা এ সকল িবি�িব�ান অনুসরণ কের, ্ারা ্ােদর চাইে্ উৎকৃ�েদর 

কােছ আনুগ্য �াপন করেব, যিদও েস সকল েলােকরা কফেরর্সবেচেয়্বড়্েন্া হেয় থােক। এি আল্
ওয়ালা্ওয়াল্বারা -এর সু�� লংঘন, েযখােন একি মূলনীি্ হল আনুগ্য শ�ুমা� ঈমানদারেদর �ি্ 

থাকেব, এবং অনানুগ্য/অবা�য্া একি অিবে�দয চািরি�ক ৈবিশ�, যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শ�েদর 

সােথ চচর া করা হেব। িক�, এখােন বদকার ও িবে�াহী স�ূনররেপ নযায়পরায়ণ ও িন�াপ-এর সমান। েসই সােথ 

দীঘরেময়াদী এবং বযয়বহল যু� করা হয় দিুনয়াবী অজর েনর জনয, আা�ি্র�ার জনয নয় অথবা মানবজাি্র 

িনরাপতার জনয নয়। েকান েকান ে�ে� েছাট এবং দবূরল রা�সমূহ সামিরক শি�ে্ অি�ক্র শি�শালী 
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জাি্সমূেহর �ারা ন্ুন �যুি�র পরী�া-িনরী�া করার ে�� িহেসেব বযবব্ হয় (এরকম িশকার হল পানামা, 

‘ইরা�, যাইর)। 

এগেলাই চারি ��ান িবষয়, এবং যিদও আমরা গণ্ে�র উপর েকান গেবষণা �ি্ি�্ করিছ না, এরপরও 

আমরা এর আইন�ণয়ন বযব�ার ক্ক অংশ েদখে্ পাই। এই �রেনর অনযায় ও �াি�র স�েকর  পাঠেকর জানা 

জররী, েযন েস েদখে্ পায় েয, েস িকেসর িবরে�। 

িবিি� �রেনর িশরক যা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার হািকিময়যাহ-এর িবরে� যায়, ্ার মে�য গণ্� সবচাইে্ 

�ায়ী রপ লাি করেছ। উাঃ ের এবং পির�ারিােব গণ্� �বৃিতর্উপাসনার িদেক আহবান কের, েযখােন 

একদল মানুষ, যারা ্ােদর আইিডয়া অনুসাের েিাট েদয়, ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িস�াে�র উপর 

িনেজেদর আইিডয়ােক �া�ানয েদয়। এর দইুি �কাশ রেয়েছ, 

১. �াথিমক �রেনর গণ্� হল গণ্ে�র বাি্ল ও অপিব� �ণী্ আইনসমূহ, যা কিমউিনজেমর ম্ স�ূনররেপ 

নাি�কযবাদ এবং যার সােথ পিব� ইলােহর িব�মুা� স�কর  েনই। এই �রেনর গণ্াি�ক �শাসন-যে�র অি�� 

রেয়েছ এমন একি রা� হল ইউনাইেটট ে�ইটস (আেমিরকা), েযি ্ার �ি্�ার শর েথেকই অহংকােরর সােথ 

দাবী কের এেসেছ েয, ‘ া�ীন্া ছাড়া েকান ইলাহ েনই এবং নযায়িবচার হল ্ার নবী,’ যা উাাির্ হেয়িছল 

থমাস েজফারসন279

(২৭৮)-এর �ারা। ্ারা র�ুল ‘আলামীেনর আইনসমূেহর সােথ ্ােদর আইনসমূেহর িমল থাকার 

েকান দাবী কের না, এটা িনছক কাক্ালীয় বযাপার, আর িকছু নয়। 

২. এছাড়াও এরপ ক্ক ম্বাদ রেয়েছ েযগেলা ইসলাম এবং িকছু গণ্ে�র সংিম�ন ঘটায় এবং দাবী কের েয, 

এটা স�ূনর ইসলািমক। এরকম অব�া স�� েদশ হল েসৗিদ ‘আরব, কওয়াই্, �া্ার, বাংলােদশ এবং এরপ 

আেরাও অেনক েদশ। এ সকল �শাসনবযব�া সবচাইে্ িয়াবহ �রেনর িশরক-এর েঘাষণা েদয়, কারণ ্ারা 

ক্ক ইসলািমক আইেনর আবরেণ ্ােদর পাপসমূহেক ঢাকেছ, েযন ্ােদরেক সৎ/নযায়পরায়ণ বেল মেন হয়। 

িবেশষকের এই বযাপারিই হেয়িছল ইে�ােনিশয়ায়, যখন ১৯৮৮-এর িনবরাচনী �চারািিযােনর সময় জনগেণর 

শিকামনায়, েয সকল ’আিলমগণ গণ্ে�র িবেরা�ী্া কেরিছেলন, ্ােদরেক ওয়াহহািবয়যাহ িহেসেব েলেবল 

কের েজল-এ আটক করা হেয়িছল, আর এর িবপরী্েদরেক নযায়িবচারক বলা হেয়িছল। এই �রেনর �্ারণা এই 

বা�ব্ার কারেণ আসেলা েয, গণ্ে�র ন� কুর ইসলািমক শারী‘য়াহ-এর একি আবরণ পিরিহ্ িছল, েযন 

এটােক এই �ীপ-জাি্র ১৫ েকাি মুসিলেমর েচােখ ৈব� েদখােনা যায়। আমােদর গণ্ে�র খারাবী িনেয় আর 

গেবষণা করার �েয়াজন েনই, কারণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ই্ঃপূেবরই আমােদরেক এই �রেনর আইনিিিতক 

ম্বাদ স�েকর  স্কর বাণী িদেয়েছন, 

 

“আর আ�াহ  হম  কেরন , ্ার হম  রদ  করার  েকউ  েনই। ি্িন  স�র িহসাব �হণকারী।” 
                                                           
(২৭৮) দযা্ি�েসম্অবি�উরড্, পৃ�াঃ্০৭-২১ 
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-সরূা  র’দঃ ৪১ 

 
“আ�াহ  ছাড়া  কােরাও  িব�ান  েদওয়ার  অি�কার/ক্ৃর �  েনই।”                                                              

  -সরূা  ইউসুফঃ ৪০, আল -আন‘আমঃ ৫৭  

 
“আর ি্িন  িনজ  ক্ৃর ে�  কাউেক  শরীক  কেরন  না।”-সরূা  আল -কাহফঃ ২৬ 

এই আয়াে্ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা সকল সৃি�েক আেদশ করেছন, েযন ্ারা ্ার হািকিময়যাহ-এর সােথ 

কাউেক শরীক না কের, িক� গণ্� িক ্া-ই, ্ার সােথ আইন�ণয়েন শরীক করা। 

এ সকল আয়া্সমূহ এই িবষয়ি পির�ার কের েদয় েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েকান মানুেষর সােথ ্ার 

আইন�ণয়েনর অি�কার েশয়ার কেরন না। সু্রাং, েসই বযি�, েয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ণী্ আইনসমূহ 

বয্ী্ অপর েকান আইন অেসষণ কের, আমরা ্ােক শ�ু এই �� কির, 

 

“্েব িক  ্ারা  জািহিলয়যাহ-এর িবচার/িব�ান  কামনা  কের? েক  উতম  আ�াহ র চাইে্ 

িবচার/িব�ান  �দােন  দগৃ  িব�াসী েলাকেদর  জনয?”-সরূা আল -মাইদাহঃ ৫০ 

েযেকান ইখলাসওয়ালা (মুখিলস) মুসিলম  ািািবকিােবই �থম �ে�র উতের না বলেবন, যা আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা উপেরাি�িখ্ আয়াে্ কেরেছন এবং পরব্ত িবষয়ির বযাপাের বলেবন, েকউ না, যা আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালা একই আয়াে্র পরব্ত অংেশ অনুস�ান কেরেছন। িবষয়ি এরকমই হওয়া চাই, কারণ আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালা এখােন ইয়া�ীন-েক সংযু� কেরেছন এই িব�ােসর �ি্ েয, আইন�ণয়েনর অি�কার একমা� 

্ার (সুবহানাহ্্া‘য়ালা), যা শাহাদাহ-এর সা্ি শে র্ র একি। যিদ েকউ ি�্ীয় অনুস�ােনর উতের বেল, 

‘অনয েকউ’, অথবা �থমির উতের ‘হযা’ঁ বেল, ্েব ্ােদর েকান ইয়া�ীন েনই, যার ফেল অবিশ� থােক 

েকবলমা� বযাপক সে�হ, যার ফল�ি্ে্ েকান ঈমান থােক না (বযি�ি কািফের পিরণ্ হয়) । 

সবেশেষ, আমােদরেক এ কথা �রণ করে্ দাও েয, যখন এ সকল কুফার-রা গণ্� এবং অনযানয ম্বােদর 

উ�াবন কের, ্খন ্ারা ্ােদর সমােজর আইন ও আেদেশর �েয়াজনীয়্া পূরণ করিছল। ্ারা এ কথার 

মা�যেম শর করেলা েয, ্ারা সবরেশষ রাজােক ফাঁিস িদেব, সবরেশষ �মরযাযেকর পাক�লীর �ারা। িক�, মুসিলম 

সমােজ, আমােদর কাযরকর শারী‘য়াহ-এর িনেির জাল আেলা ��িল্ িছল। আমােদর এটােক মানুেষর িচ�া-িাবনা 

ও ম্বােদর আবজর নার �ারা �ি্�ািপ্ করার �েয়াজন িছল না। 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 
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“এরাই  েসসব েলাক , যারা  িহদায়া ে্র  িবিনম েয়  গমরাহী �য়  কের িনেয়েছ। অ্এব, ্ােদর  এই  

বযবসা  লািজনক  হয়  িন। আর ্ারা  সিক  পেথও  পিরচািল্  নয়।”-সরূা  আল -বা�রাহঃ ১৬ 

্ােদর জনয িক িবধান �েযাজয, যারা গণ্ে�র ছায়া্েল অবি�্? 
েযরপ আমরা পূেবর বণরনা কেরিছ েয, এটা ব র্ মান যুেগর একি েরাগ, আমােদর সমেয় গণ্� সবচাইে্ বযাপক 

অসু�্াগেলার মে�য অনয্ম, যা এমন �ে্যকেক �ংস করেছ, যারা এে্ অংশ�হণ করেছ এবং এিেক 

�ানক র্ ারেপ �হণ করেছ। স�ি্ ঈমানদারগণ আেরাও িব�া� হেয় পেড়েছ, েযেহ্ু িকছু ’আিলমেদর েগা�ী 

এবং শাসনবযব�া ইসলাম এবং গণ্�েক সমাথরক বেল েঘাষণা কেরেছ। ঈমানদারগণ ি��ার সে� এ সকল 

ক্ৃর �েক েমেন িনেয়েছ এবং বযালট ব�-এ ্ােদর েিাট �দান কেরেছ, আর েসই সােথ ্ােদর েথেক্ক্ক 

পালরােমম-এ �েবশও কেরেছ, এই িব�াস িনেয় েয, ্ারা সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকােজর িনেষে� অংশ�হণ 

করেছ। 

যারা মুরিজ’আ (িয়াবহ িবপিনক মানুষ, যারা ইসলােমর আইনসমূেহ হ�ে�প কের এবং েসগেলা মুেছ িদে্ 

অথবা েসগেলার বযাপাের অজহুা্ িদেয় এিড়েয় েযে্ েচ�া কের) ‘আ�ীদাহ-এর অ�িুর �, ্ারা এই সুেযােগ 

উে�িল্ হেয়েছ এবং ্ােদর মুখ হা কের এিগেয় এেসেছ গণ্ে�র �া�ীেদর েথেক িশরক-এর ন� দ�ু পান করার 

উে�েশয। যারা ্াকফীিরয়যাহ-‘আ�ীদাহ-এর অ�িুর �, ্ারা এই েঘাষণার মা�যেম একি পাির  িদেয়েছ েয, যারা 

েিাট েদয় এবং েসই সােথ যারা পালরােমম-এ �েবশ কের, ্ারা কািফর। এর ফলাফল রপ ইে�ােনিশয়ান 

মানুষেদর উপর ্াকফীর হেয়েছ, আর েসই সােথ েস সকল িব�া� মুসিলমেদর উপেরও, যারা হয়ে্া েকান এম.িপ 

অথবা অপর েকান গিানরেমম �ি্িনি�েক েিাট িদেয়েছ। এই বা�ব্ার ে�ি�ে্ যা �দান করা উিচ্, ্া হল 

আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ -এর বুঝ-এর উপর িিিত কের এই দ’ুি অশ� েগা�ীর মােঝ িারসাময। এটা এই 

বা�ব্ার কারেণ েয, িবেশষ িকছু ে�ে� একজন েিাটােরর জনয িব�ান িক েসরপ নয়, েযরপ িব�ান একজন 

শাসেকর ে�ে� �েযাজয। সু্রাং, এির িবেশা�ন ও িবশদ বণরনা জররী। ্াই আমরা এিেক দইুি িবষেয় িাগ 

করেবা, 

ক. ্ার উপর িক িবধান �েযাজয, েয পালরােমর-এ �েবশ কের? 

খ. ্ার উপর িক িবধান �েযাজয, েয একজন েভাটার অথবা েভাট েদওয়ার বযাপাের িচ�া করেছ? 

্ার ে�ে� িবধান, েয পালরােমর-এ �েবশ কের 
যারা পালরােমম-এ �েবশ কের, ্ােদর িবষয়ি আমােদর সমেয় একি িবশাল িবেরা�-মূলক িবষয় এবং �ীের �ীের 

এি আেরাও উত� একি িব্েকর -এ পিরণ্ হে�। এই িবষয়ি আমােদর কােছ এই বা�ব্ার আেলােক এেসেছ েয, 

ব র্ মান সমেয় েকান িখলাফাহ েনই এবং মুসিলমরা �া�ােনযর সােথ পৃিথবীে্ শাসন করেছ না। যা ঘেটেছ ্া হল, 

গণ্� আজ রাি�র অ�কাের একি কােলা পাথেরর উপর িদেয় েহেট যাওয়া একি কােলা িপঁপড়ার চাইে্ই 

অেগাচর িবষেয় পিরণ্ হেয়েছ। 
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আল ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম এবং আল ‘আ�ামাহ আহমাদ শািকর (রিহমাহমা�াহ)-এর সময়কালীন 

মুসিলম িূখ�সমূেহ মুসিলমেদর মাথার উপের অনযানয ম্বাদ িবি�িব�ান এবং পালরােমম ৈ্রী এবং �ি্ি�্ 

করা হেয়িছল। এই দইুজন ’আিলম এির কেঠার ও রগ জবাব িদেয়িছেলন এবং এসকল্ম্বােদর িবরে� 

্ােদর সবরাাক শি� িদেয় যু� কেরিছেলন। যারা কুর স�াদন্করিছল এবং আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

রা�ায় বযাহ্ করিছল, ্ােদরেক কুর-এর েগা�ী িহেসেব েঘাষণা করা হেয়িছল। 

যােহাক, ্ােদর �ে্যেক েসই কুর করেছ না, যা একজনেক ইসলােমর বিহিূর ্ কের। ্ােদর ে�ে� েসই একই রায় 

�েযাজয, যা একি কুর েগা�ীর ে�ে� �েযাজ়য এবং ্ােদরেক বলা হয় মালা (মানুষেদর ম�য েথেক ��ানগণ) । 

এটা �ুরআন-এ উে�খ করা হেয়েছ এবং আমরা �চুর দলীল েপশ কেরিছ। এটাই ্ােদরেক বলা হয়, ্ারা পছ� 

করক বা না করক। 

যখন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা িফর‘আউন এবং মালা-এর উে�খ কেরেছন, এটা িছল িমিন�ার, িসেনটর এবং 

পালরােমম-এর েলাকজন, যােদর বযাপাের ি্িন এই আয়াে্ বলিছেলন। এমনিক শাইখগণ এবং �ানী বযি�গণ 

যখন পালরােমম-এ যান, ্খন ্ারাও এই দেৃশযর একি অংেশ পিরণ্ হন। হয় ্ারা �্ারক অথবা ্াওহীেদর 

ে�ে� ্ােদর �ান ্্টা গিীর নয়। েযমনি আমরা েদখে্ পাই িবিি� েদেশ েয, েযসব মানুষেদর হাদীস, িফ�্
হ ই্যািদর বযাপাের বযাপক �ান রেয়েছ, ্ারাই ‘আ�ীদাহগ্ িদক েথেক হয় আশ‘আরী280 (২৭৯), সূিফয়যাহ(২৮০) 

অথবা কুফার। এটা শ�ুমা� এটাই �মাণ কের েয, ‘ইলম-এর একাংেশ িজিনয়াস হেলই ্াে্ অপরাংশ অিজর ্ হয় 

না। 

এটা খুবই মমরাি�ক েয, এমনিক আল-আযহােরও ্ারা আশ‘আরী মাযহাব িশ�া িদে�, যা আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার নামসমূহ এবং গণাবিলর বযাপাের ‘আ�ীদাহ-এর ে�ে� িবদ‘আ্ী। এই েগা�ীি িশ�াদােনর আেরাও 

িবিি� ে�ে� পথ�� হেয়েছ এবং ্ারা আহল উস -সু�াহ নাম িদেয় িবদ‘আ্ী ‘ইলম/�ান উপ�াপন কেরেছ, যা 

একি পির�ার িমথযা। আর েসই সােথ, যিদও সব না হেয় থােক, এগেলার েবশীরিাগ �ি্�ানসমূহই হল 

িফর‘আউেনর �ি্�ান, েযগেলা েবশীরিাগ ে�ে� শ�ুমা� ্ােদরেকই িড�ী িদেয় থােক, যারা িফর‘আউেনর 

�ি্ আনুগ্য�াপনকারী, যা ঘটেছ েসৗিদ, িমশর, মরে�া এবং অনযানয জায়গাসমূেহ। 

এিােব, সম� পালরােমম-ই হল একি কুর েগা�ী, ্েব পালরােমম-এর সকেলই কািফর নয়। এিােব, 

                                                           
(২৭৯) এই্দলি্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলার্নাম্ও্িসফা্সমূহ্অ ীকার্কের্এবং্েসই্সােথ্দীেনর্আেরাও্অনযানয্
অংেশ্দনুতি্্রেয়েছদ 

(২৮০) এই্দলি্ইসলােমর্মে�য্নবয্িবষয়ািদ্আিব�ার্কের, েযমনঃ্অদশৃয/গইব্েদখার্দািব, এরপ্�রেনর্সলাহ  পড়া্
যা্রসূল্ملسو هيلع هللا ىلص পেড়ন্িন, আর্েসই্সােথ্এরপ্দািবও্কের্েয, ক্ক্সুিফ্মানুেষর্উে�র, অথবা্্ােদর্আসমানী্
ৈবিশ�য্রেয়েছদ্এই্দলি্এবং্পূেবর্উি�িখ্্দলি ব র্ মােন্বৃি�্পাে�দ 
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১। এরপ েলােকরা আেছ, যারা গণ্�েক একি আইেনর উৎস িহেসেব অথবা ৈব� িবি�িব�ান িহেসেব িবেবচনা 

কের অথবা ্ারা হয়ে্া এসব িব�াস কের না, িক� ্ারা এটা িদেয় আইন�ণয়ন কের। এই েলােকরা কুফার, 

্ারা অনযানয য্ িকছুই করক না েকন। ্ারা য্ ‘ইবাদা্ই করক না েকন, অথবা ্ারা য্বারই হা� 

করক না েকন, এর মা�যেম ্ারা ইসলােমর এক ইি� কােছও আসে্ পারেব না, েযেহ্ু েয �রেনর কাজ ্ারা 

করেছ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদরেক কািফর বেল েঘাষণা কেরেছন, শ�ুমা� ্ােদর পালরােমম-এ 

উপি�ি্র কারেণ, ্ােদর গণ্ে�র �ি্র�ার কারেণ এবং ্ােদর গণ্ে�র �চােরর কারেণ। 

 
“আজ  আিম  ে্াম ােদর  জনয  ে্াম ােদর  �ীনেক  পনূরা�  কের িদলাম , ে্াম ােদর  উপর আমার িন ’মা্  

পণূর কের  িদলাম  এবং ইসলাম েক  ে্াম ােদর  �ীন  িহেসেব পছ� করলাম।”-সরূা আল -মাইদাহঃ ০৩ 

“আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা আেরাও বেলেছন, 

 

“আর েয  েকউ  ইসলাম  ছাড়া  অনয  েকান  �ীন  অেসষণ  কের, কখেনাও  ্া  ্ার  েথ েক  �হণ  করা  হেব 

না ; আর আিখরাে্  েস  হেব �ি্��েদর অ�িুর �।”                                -সরূা  আিল -ইমরনঃ ৮৫ 

আমরা আবারও েজার িদেয় বলিছ েয, এই েলােকরা কুফার এবং ্ােদরেক েকানিােবই অনুসরণ বা �হণ করা 

যােব না, েকান আকাের বা েকান অব�াে্ই নয়। 

২। ি�্ীয়্, এরপ েলােকরা, যারা চালািকর িশকার অথবা ্ােদর িুল বযাখযা েদওয়া হেয়েছ বা ্ােদর �ারাই 

সূিচ্ হেয়েছ। ্ারা জােন েয, গণ্� হল কুর এবং এটা ইসলােম ৈব� নয়, িক� ্ারা এিেক একি িবপিনক ও 

ঝঁুিকপূণর মা�যম িহেসেব েদেখ, েযি ্ার আইন�ণয়েনর মা�যেম �ীের �ীের শারী‘য়াহ-েক অপসাির্ কের। এ সব 

েলােকরা এরপর িস�া� েনয় েয, ্ারা িনেজরা েকান �কার আইন�ণয়ন না কের আইন�ণয়েনর পযােনেল 

অংশ�হণ করেব, েযন ্ারা এমন েয েকান �রেনর আইন�ণয়ন ব� করে্ পাের, যা শারী‘য়াহ-এর িবরে� যায়। 

যা ঘেটেছ, ্া হল, এ সকল েলাকেদরেক একি িবেশষ �রেনর ্া’িয়ল (বযাখযা) েদওয়া হেয়েছ বা ্ারা কেরেছ। েয 

বযাখযাি ্ারা বুেঝেছ, ্া দইুি দলীেলর উপর িিিত কের হেয়েছ। �থমি হল েসই বযি�, েয িফর‘আউনেক 

বেলিছল, 
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“একজন ম্ ু’িমন প্রুষ-েয ি্ছল (্ য়ং) িফর‘আউেনর ে্গাে�রই ে্লাক , এবং ে্য ি্নেজর ঈ্ম ান্
(এ্িদন) েগাপন ক্ের আসিছল , (সব শ্েন) বলেলা , (আ�া ), ে্ামরা ি্ক এ্কজন ে্লাকেক শ্�ু এ্্
জনযই হ্্যা ক্রে্ চ্াও , েয ব্যি� ব্েল আ্ম ার ম্ া িলক হ্ে�ন আ্�াহ  ্ া ‘য়ালা , অথচ ে্স্
ে্াম ােদর ম্ া িলেকর ক্াছ ে্থ েক স্ ু�� দ্লীল -�মাণ-সহই ে্্াম ােদর ক্া েছ এ্েসেছ ; যিদ ে্স্
িমথযাবাদী হ্য় , ্াহেল্্ ার এ্ই ি্মথযা ে্্া ্্ ার ও্পেরই (্ব র্ া েব), আর য্িদ ে্স স্্যবাদী হ্য় , 

্াহেল ে্য (্‘আযােবর) বযাপা ের ে্স ে্্াম ােদর ক্া েছ ও্য়াদা ক্রেছ্্ ার ি্কছু ন্ া ি্কছু ে্্া এ্েস্
ে্াম ােদর প্াকড়াও ক্রেব; অবশযই আ্�াহ  ্ া ‘য়ালা এমন ে্লাকেক স্িক প্থ ে্দখান ন্া , েয্

সীম ালংঘনকারী, িমথযাবাদীদ”-সরূা আল -গিফরঃ ২্৮  

আসুন, এই আয়া্ি বুঝা যাক। এখােন, িফর‘আউেনর পিরবার েথেক একজন বযি�েক েদখা যাে�, িযিন 

সৎকােজর আেদশ িদে�ন এবং অসৎকােজর িনেষ� করেছন, এবং ি্িন বেস আেছন িফর‘আউেনর পযােনেল। এই 

পযােনেল িছল িফর‘আউন, হামান এবং �রন। িফর‘আউন িছল অবশযই শাসক এবং আইন�েণ্া, েসই সােথ 

�রন ও হামান িছল  শাসকেদর্পিরষদবগর, এিােব ্ারা িছল সহকারী আইন�েণ্া। এমনিক এই বা�ব্ার 

পেরও, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েসই ঈমানদার বযি�িেক ঈমানদার বেল সে�া�ন কেরেছন, কারণ বযি�ি 

সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকােজর িনেষ� করার েচ�া করিছেলন এবং ি্িন আইন�ণয়ন করিছেলন না। িক�, 

ি্িন ্ার ঈমান �কাশ করার পূেবর, ি্িন বািহযকিােব কুর েগা�ীর অ�িুর � িছেলন। এরপর যখন ওহী আসেলা, 

আমরা জানে্ পারলাম েয, ি্িন একজন ঈমানদার িছেলন। আমরা এই আয়া্ি বযবহার কের এরপ বিল না েয, 

যারা কুর েগা�ীে্ রেয়েছ ্ারা পিরপূণর ঈমানদার, িক� আমরা এই আয়া্ি বযবহার কির এটা েদখােনার 

জনয েয, আমরা পালরােমম-এর �ে্যক বযি�িবেশষেক কািফর বলে্ পাির না, েযেহ্ু েসই বযি�িবেশেষর িবরে� 

এরপ অিিেযাগ করার বহপূেবর ্ােক সৎ্কর ্ার সােথ পরী�া কের েদখে্ হেব। বযি�ি ্ােদর আইন�ণয়ন 

ব� করে্ েচেয়িছল, যা িছল মূসা -েক হ্যা করা, যা ্ুিম েদখে্ পােব একই সরূা-এর আয়া্ ২৪-২৬-এর 

মােঝ। এই ঈমানদার বযি�ি এরপ করিছেলন যখন ি্িন পযােনেল িছেলন এই বযাখযা িনেয় েয, ি্িন হয়ে্া 

িবষয়ািদ পিরব র্ ন করে্ পারেবন। এই �রনি হয়ে্া ্ার ম্ই েদখায়, েয পালরােমম-এ �েবশ কের এবং েস 

আইন�ণয়ন কের না। ্ােক িক েসই ঈমানদার বযি�ির নযায়ই করে্ েদখায়, যিদও ঈমানদার বযি�ি িছেলন 

িফর‘আউন-এর আাীয়। েয বযি�ি পালরােমম-এ �েবশ কের, েস আইন�েণ্ােদর পযােনেল বসেছ এবং েস হারাম 

আইন�ণয়ন ব� করে্ চাইেছ। 

এই কারেণ ঈমানদার িহেসেব, আমরা �্ িস�া� �দােনর পেূবর ্ােদর্বযাপাের্উতম্�ারণা্েপাষণ্করার 

েচ�া কির। আমােদর এটা িুেল যাওয়া চলেব না েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এই বযি�িেক, িযিন ্ার ঈমানেক 

লুিকেয়িছেলন, ্ােক ঈমানদার বেলেছন। ্ােদর বযাপারি িকরপ, যারা েঘাষণা েদয় েয, ্ারা ঈমানদার এবং 
গণ্� হল কুর, এবং ্ারা আইন�ণয়েন এই কুর-এর বে�র েচ�ায় িল�? ্ােদর িক আেরাও েবশী উতম্
�ারণা্েপাষণ করা উিচ্ নয়? যিদও আমরা এই প�ি্র সােথ একম্ েপাষণ কির না এবং আমরা আেরাও 

িব�াস কির না েয, ্ােদর �ি্ আমরা েয বযাপাের্উতম্�ারণা্েপাষণ করিছ ্ার জনয এক েসেকে�র 

জনযও িজহােদ িবল� করা উিচ্। এটা িক এই বা�ব্ার কারেণ েয, আমরা জািন েয, ্ােদর এই কমরপ�ি্ 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

214 

একি কানাগিল এবং িফতন্াহ  ব� করার জনয কমরপ�ি্ িহেসেব িজহােদর আেদশ মুজািহ�ীনেদর জনয পির�ার, 

 � এবং স্য িহেসেব �মািণ্। 

পরব্ত েয ঘটনাি ্ারা বণরনা কের, ্া হল, যখন নবুয়যা্ �াি�র পূেবর নবী মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص সকল কুফারেদর 

সােথ একি চুি� স�াদন কেরিছেলন, েযখােন িছল েয, কােরাও �ি্ েকান �কােরর আ�াসন ও অনযায় হেব না। 

এটা িক েসই ঘটনাির িকছু পেরই স�ািদ্ হেয়িছল, েযখােন রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ্ােদরেক কােলা পাথরি কা’বা-এ �াপন 

করে্ সাহাযয কেরিছেলন। এই চুি�িেক বলা হ্ হালফ উল-ফুদলু (উ�ি্র জনয ৈম�ীব�ন) 282F

(২৮১) । 

পরব্তে্ যখন ি্িন আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ারা নবী িহেসেব িনযু� হেলন, মুহা�াদ ملسو هيلع هللا ىلص এই চুি�ি 

অবযাহ্ রাখেলন, এ কথা বেল েয, “আিম একি ৈম�ীব�েনর অংশ িছলাম, যা আিম েকান িকছুর সােথ িবিনময় 

করে্ এখন চাই না।” 283F

(২৮২) 

যিদও এই ৈম�ীব�নি আর েকউ নয়, বরং কুফারেদর সােথই িছল, েযেহ্ু এর ফলাফল এবং এে্ সি�িল্ 

হওয়ার কারণ ইসলাম িবেরা�ী িছল না, এই কারেণ রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এি নাবুয়যা্ �াি�র পরও অনুেমািদ্ কেরিছেলন। 

যােহাক, এি আেরকি বযাখযা, যা ্ােদর �ারা বযবব্ হয়, যারা পালরােমম-এ �েবশ কের এবং গণ্ে� অ ীকার 

কের, ্ারা এর সােথ নবী ملسو هيلع هللا ىلص-এর চুি� েথেক আসা ফলাফেলর িকছু িমল েখাঁজার েচ�া কের। যিদ এই ৈম�ীব�নি 

একি কুর-এর ‘আমল হেয় থাকে্া, অথবা কুফারেদর সােথ েকান িকছুর বযাপাের িবচার করার জনয বসা যিদ 

কুর-এর ‘আমল হেয় থাকে্া, ্েব রসূল ملسو هيلع هللا ىلص ্ােদর সােথ বসে্ন না। এর কারণ হল, সকল নবীগণ সকল 

�কার কুর ও িশরক-এর ‘আমল েথেক পিব�, েযিদন েথেক ্ারা জ��হণ কেরন েসিদন েথেক। সু্রাং, এি 

েথেক আমরা বলে্ পাির েয, েকান িবষেয় িস�া� �হেনর জনয কুফারেদর সােথ বসার মে�য েকান কুর েনই 

অথবা  য়ং এি েকান কুর নয়, য্�ণ পযর� না এি শারী‘য়াহ-এর সােথ সংঘেষর িল� হয়। ্ােদর মে�য ক্ক, 

যারা এরপ িস�াে� েপৗছাে�, ্ারা আেলাচনােক শারী‘য়াহ-এর িদেক ঘুিরেয় েনওয়ার েচ�া করেছ। আমরা 
আবারও বলিছ েয, আমরা এরপ প�ি্র সােথ একম্ নই, িক� এি ্ােদর (যারা্এিােব্শারী‘য়াহ িবেরা�ী্
আইন্�ণয়ন্ব�্করার্জনয্পাকর ােমম-এ্যান) িবরে� েসই েবাকািমপূণর ও �িপূণর িস�া� েয, ্ারা 

সেবরা্িােব েকান বযি্�ম বয্ী্ কুফার, ্া ব� করার একি ৈব� বযাখযা। 

                                                           
(২৮১) িক�্এ্সকল্মানুষেদর্অবশযই্েকান্যু�র্্বািহনীর্্াাব�ায়ক্হওয়া্যােব্না, যখন্িকনা্্ারা্পালরােমম-এ্
থােকদ্এর্কারণ্হল্মুজািহ�ীনেদর্র�্আর্িজহােদর্মূলনীি্্অবশযই্েস্সকল্েলাকেদর্হাে্্থাকা্যােব্না, 
যারা্িকনা্�্ারক্অথবা্েবাকাদ্যিদ্আমরা্্ােদর বযাপাের উতম �ারণা েপাষণ কের্থািক, এর্মােন্এই্নয়্েয, 

আমরা্্ােদরেক্ঈমানদারেদর্ েন্া িহেসেব্ েমেন্ িনেয়িছদ্আমরা্্ােদরেক্বলেবা্ েয, ্ােদর্সিক্জায়গা্ হল্
মুজািহ�ীনেদর্সােথ্েযাগদান্করাদ্এফ.আই.এস-এর্আিমর্��াররা্যখন্গিান্রেমম-এর্সােথ্আেলাচনা-পরামশর্করেলা্
্খন্যা্হেয়েছ্্া্একটা্খুবই্িােলা্উদাহরণ্েয, যখন্্ুিম্যুে�্েহের্যাও, ্খন্যা্যা্িকছু্ে্ামার্পাওয়ার্
কথা্িছল, ্ুিম্্ার্সবই্হারাও, একটা্কািফর্আইনও্িফিরেয়্েনওয়া্হয়িনদ্্থাকিথ্্ইসলািমক্আিমর্ এফ.আই.এস্ 

িনেজেদরেক্েসই্িূখে�র্গিান্রেমম-এর্হাে্্্ুেল্িদেয়িছল্েকান্ইসলািমক্কারণ্বয্ী্ইদ্েয্েকান্েযা�ার্জনয্

এ্সকল্গিানর্েমম-এর্সােথ্আেলাচনা-পরামশরকারী্কােরাও্পরামশর্�হণ করা্বড়্পাপ। এটা্সব্িমিলেয়্একটা্িি�্
যু�দ 

(২৮২) ইবন্্িহশাম, ইবন্্কাসীর, ইবন্্ইসহা�্এবং্অনযানযেদর্রিচ্্সীরাহ -এর্বইগেলা্েদখুনদ 
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যারা একি বযাখযা �হণ কেরেছ ্ােদর ে�ে� উতম্�ারণা্েপাষণ্করার আেরকি পথ হল, ্ারা যিু� েদখােব 

েয, ্ারা পালরােমম-এ অংশ�হণ করেছ এই কারেণ েয, ্ারা গিানরেমম-েক বলেব েয, ্ারা মানুেষর িসংহিােগর 

�ি্িনি�� করেছ। আর েযেহ্ু গিানরেমম বলেছ েয, গণ্ে� বসবাসর্ মানুেষরা ্ােদর িনেজেদর িবষয়ািদ 

িনবরাচন করে্ স�ম, ্ারা   গিানরেমম-েক শ�ুমা� ্া-ই বলেব যা মানুেষরা চায়, আর মানুেষরা যা চায় ্া হল 

শারী‘য়াহ। যারা পালরােমম-এ �েবশ করেছ, ্ারা হল এমন মানুষ, যারা চায় েযন শাসন একমা� আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার জনয িনিদর� হয়। এ সকল েলােকরা ্ােদর িনজ  ঔষ� বযবহার কের কুর-েক লিায় েফলে্ চাইেছ। 

এরপই হেয়িছল আলেজিরয়ার ে�ে�, যখন মানুষেদরেক েিাট েদওয়া হেয়িছল। আর যখন ্ারা শারী‘য়াহ-এর 

�ি্�া ও গণ্ে�র �ংেসর পে� েিাট িদল, ্খন বাি্ল আইন�েণ্ারা �ু� হেয় পড়েলা। 

যােহাক, িনবরাচনি কাজ কেরিন, এমনিক যিদও ৯৮% মানুষ শারী‘য়াহ েচেয়িছল। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা 
আমােদরেক বেলেছন েয, এই িফতন্াহ  পিরব র্ েনর জনয ি্িন আমােদর েথেক একমা� যা চান, ্া হল যু�, 

আেপাস নয়। 

এই িবষয়ি েজারদার করার জনয, এই েলােকরা �কৃ্পে�ই িস�া� �হণ কেরন েয, ্ারা �েবশ করেবন, েকান 

�কার আইন ৈ্রী করেবন না, িক� যখনই েকান ন্ুন আইন আেস, ্ারা এি �্যাখযান করেবন। যিদও এর 

িনয়যাহ-ি �শংসনীয়, এটা একি বড় হারাম এবং একি বড় পাপ, যা ্ারা করেছন। 

আর কখেনা কখেনা এই হারামি কুরও হে্ পাের, যিদও এি িােলা িনয়যাহ-এর �ারা শর হয়। িবষয়ি এরপই 

হেয় থােক িবেশষ কের যখন এ সকল েলােকরা, যারা পালরােমম-এ �েবশ কেরন, ্ারা এ সকল �ি্�ানসমূেহ 

েযাগদান করার ফেল �া� সুিব�াসমূহ েিাগ করে্ থােকন, েযমনঃ েব্ন পাওয়া অথবা রাজ্নি্ক িনরাপতা 

পাওয়া ই্যািদ। এ �রেনর রাজ্নি্ক িনরাপতা লােির মা�যেম ্ারা েয অব�ান লাি কেরন, ্া বড় হারাম 

অথবা বড় কুর হে্ পাের। এর কারণ হল এিেক এরেপ েদখা যায় েয, ্ুিম কুফারেদর সােথ ৈম�ীে্ িল� 

হে�া। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা বেলেছন, 

 

“আ�াহ  ্ া ‘য়ালা (ইি্পেূবরও) এ ি্ক্ােবর ম্ া�যেম ে্্াম ােদর উ্পর আ্েদশ ন্া িযল ক্েরিছ েলন্
েয , ে্ামরা য্খন ে্দখেব (্কািফরেদর ে্কান ৈ্বঠেক) আ�াহ  ্ া ‘য়ালার ন্া িযল ক্রা ে্কান আ্য়া্্
অ ীকার ক্রা হ্ে� এ্বং্্ ার স্া েথ ঠ্ া�া -িব�প ক্রা হ্ে� , ্খন ে্্ামরা্্ া েদর স্া েথ (্এ্
�রেনর ম্জিলেস) বসেব ন্া , য্�ণ প্যর� ন্া ্্ ারা অ্নয ে্কান আ্েলাচনায় ি্ল� হ্য়দ (্এমনি্
করেল ) অবশযই ে্্ামরা্্ া েদর ম্্ হ্েয় য্া েবদ ি্ন�য়ই আ্�াহ  সকল ম্ ুনা িফ� ও্ ক্া িফরেদরেক্

জাহা�ােম এ্কি�্ ক্রেবনদ”-সরূা আন -িনসাঃ ১্৪০ 
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আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা এই আয়াে্ ্ােদরেক কুফার এবং মুনািফ�ূন বেলেছন, যিদও ্ােদর মে�য ক্ক 

ঈমানদার রেয়েছ। ্বুও ্ারা কুর-এর েগা�ীর মে�য রেয়েছ। ্ােদর মে�য যারা মুনািফ�ূন, িক� এই জীবেন 

্ােদরেক মুসিলম িহেসেব িবেবচনা করা হয়, ্ারা িবচার িদবেস ্ােদর কুফার �ি্পে�র সােথ থাকেব,(২৮৩) 

কারণ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা জানে্ন েয, ্ারা বড় িনফা�-েক অিয�রীকরণ করেছ এবং ্ােদর ইসলাম হল 

িনছক �দশরনী। েযেহ্ু এই কাজি �কৃ্পে� কুর এবং িনফা�-এর মােঝ ঘুরেছ, পালরােমম-এর মােঝ �ে্যক 

বযি�িবেশষেক কািফর না বলাই িােলা। এর মা�যেম ্ুিম ্ােদর বযাপাের্উতম্�ারণা্েপাষণ্করার্েচ�া্
করেছা, যারা গণ্ে�র �চার-�সার করেছ না এবং যারা আইন �ণয়েনর ে�ে� এই কুর-েক ব� করার েচ�া 

করেছ। এখন এটা খুবই গর�পূণর েয, এর মােন এই নয় েয, আমরা এই প�ি্র সােথ একমত অথবা আমরা বিল 

েয, এটা সিক কাজ, কারণ একমা� সিক কাজ হলঃ 

 
“আর ে্ামরা  ্ােদর সােথ  য�ু  করে্  থােকা , য্�ন  না  িফতন্াহ  (িশরক ) েশষ  হেয়  যায়  এবং �ীন  

সাম ি�কিােব আ�াহ র জনয  �ি্ি�্  হেয়  যায়।”                                            -সরূা  আল -আনফালঃ ৩৯ 

আমরা এরপ পরামশর েদই না েয, আমরা ্ােদর �ে্যকেক কািফর বলার মা�যেম্্ােদর্রে�র অমযরাদা/হািন 

ঘটােবা, িক� ্ারা একি কুর-এর েগা�ী। ্ােদর সকেল, যারা �্ারক, যারা কুফার, যারা মুর্াদ, ্ােদর 

িবনসমূহ এবং আেরাও অনযানয সবিকছুই ঈমানদারেদর জনয একি টােগরট, যা ঈমানদারেদর �ারা সংঘি্ 

�চ� আ�মেণর স�ুখীন হে্ পাের, এবং এই িবেনর ছােদর নীেচ বসবাসকারী �ে্যকেক আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার কােছ পািেয় েদওয়া েযে্ পাের (অপর কথায়, হ্যা করা েযে্ পাের) ্ােদর িনয়যাহ-এর অনুসাের 

স্য্া যাচাই-এর উে�েশয। 

আমােদরেক িনয়মানবু্ত হে্ হেব এবং ্াকফীর-এর িপরািমড িবনযাস প�ি্ বযবহার করা যােব না।285

(২৮৪) কু
ফার এবং মুসিলমেদর মােঝ িনি�্ পাথরকযসচূক দাগ টানা আমােদর জনয বা�য্ামূলক, যিদও মুসিলমেদর মােঝ 

                                                           
(২৮৩) ্াই্যারা্পালরােমম-এ্�েবশ্কের্্ােদর্সকলেকই্এই্আয়াে্র্রায়্অনুসাের্কািফর্বলা্যােব্নাদ্আ�াহ  
সুবহানাহ্্া‘আলা্্ােদরেক্কািফর্ও্মুনািফ�্বেল সে�া�ন্কেরেছন, এিােব্্ােদর্মােঝ্একি্দাগ্টানা্হেয়েছদ্
এিােব্এই্জীবেন্আমরা্্ােদরেক্ইসলাম্�দশরন্করে্্েদিখ, িক�্িি্ের্েগাপন্রেয়েছ্িনফা�, আমরা্্ােদরেক্

কািফর্েবালে্্পাির্না, য্�ণ্পযর�্না্েসই্িনিদর�্বযি�েক্কািফর্বলার্�ি্ব�ক্াসমূহ্রেয়্যায়। যিদও্এই্
জীবেন্এরপ্বযি�র্ে�ে�্িবচার্হল্েয, েস্মুসিলম, ্েব্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলা্জােনন্েয, এই্বযি�্একটা্
মুনািফ�দ্ আবারও, এটা্ ্ােদরেক্ কুর্্ েগা�ী্ িহেসেব্ িচি�্্ করার্ ে�ে�্ েকান্ বাঁ�া্ েদয়্ না, েযেহ্ু্
�ণী্আইনসমূহ/সংিব�ান্হল্কুর্দ 

(২৮৪) ্াকফীর-এর্িপরািমড্িবনযাস্প�ি্্হল্একি্কােজর্সােথ্জিড়্্সকল্মানুেষর্উপের্্াকফীর্করাদ্এে্্
যা্হয়্্া্হল, সকলেক্কািফর্ িশেরানামা্ েদওয়া্হয়, যিদও্সকেল্এরপ্িশেরানামা্�াপয্নয়দ্এরপ্্াকফীেরর্
একি্মেডল্হল্এরপঃ্�থেম্সকেলর্উপের্যারা্আেছ্্ারা্হল্শাসেকরা, মােঝ্’আিলম ও্আিমরেদর্অব�ান্এবং্
সকেলর্ নীেচ্ রেয়েছ্ সা�ারণ্ জনগণদ্ যখন্ িনিবরেশেষ্ আিমরেদর্ সকলেক্ ্াকফীর্ করা্ হয়্ এবং্ ক্ৃর ে�্ থাকা্
েলাকেদর্েথেক্সবাইেক্্াকফীর্করা্হয়, এরপর্যিদ্্ােদর্নীেচর্সকল্সা�ারণ্জনগণেক্্াকফীর্করা্হয়, 
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মুনািফ�ূন, অ� এবং েবাকা মানুেষরাও থাকে্ পাের। একজন মুসিলমেক কািফর বলা, েযখােন েস এরপ 

িশেরানামার উপযু� নয় এবং েযখােন যেথ� পিরমােণ দলীল েনই, ্ার েথেক একটা কািফরেক ্ার িনফা� ও 

সে�েহর জনয মুসিলমেদর অ�িুর � করা একজেনর ইসলােমর জনয কম ঝঁুিকপূণর।286

(২৮৫) এর মােন অপরিদেক এই নয় 

েয, আমরা যুলম ও হারাম অপসারণ করার জনয আমােদর ক র্ েবযর অবেহলা করেবা, েযেহ্ু িফতন্াহ  স�িকর ্ 

পুেবরা� আয়া্িই যুলম অপসারণ করার েরসািপ (িনয়মিনেদরশ) । 

উপসংহাের বলা যায় েয, এরপ অেনক দলীল রেয়েছ েয, ইখলাসওয়ালা অশ� কমরপ�ি্ বযবহারকারী 

মুসিলমেদর স�েকর ্উতম্�ারণা্েপাষণ্করা উিচ্। এবং আ�াহ  সবুহানাহ ্া‘য়ালা েযন ্ােদরেক �মা 

কেরন এবং ্ােদরেক সিক পথ �দশরন কেরন। যারা এই িবষয়ি িনেয় �ে্যকেক কািফর বেল েঘাষণা করেছ, 

আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন ্ােদরেক িহদায়া্ কেরন, েযন ্ারা বযাপারগেলাে্ আেরাও পিরপ�্ার সােথ 

মনেযাগ িদে্ পাের। 

েয বযিিি েভাটদান কাজির সােথ জিড়্ 

ি�্ীয় িােগ যােদর কথা উে�খ করে্ হয় ্ারা হল, যারা েিাট েদয়। এই িবষয়ি আমােদর সময়কার 

মুসিলমেদর মে�য �চুর িবেরা�-এর সৃি� কেরেছ এবং েিাট েদয় এমন সকলেক ্াকফীর করে্ ্াকফীরী 

মানিসক্ার মানুষেদরেক উৎসাহ িদেয়েছ। ্াকফীর করার �ি্ব�ক ও পূবরশ র্ সমূহ স�েকর  িুল বুঝ এবং েসই 

সােথ মুর্াদ বা েয ইসলাম �হেন পর কফরী কের ্ার উপর িবচার স�িকর ্ িুল বুঝ-এর কারেণ এি ঘেটেছ। 

েয ্াকফীর-এর মূলনীি্সমহূ �েয়াগ করে্ চায়, ্ার সবর�থেম েস সকল িবষয়ািদ জানে্ হেব, যা একজনেক 

ঈমান আনার পের কািফের পিরণ্ কের। শ�ুমা� এর পেরই �ীন-এর সিক বুঝ ্ার অজর ন্করা স�ব হেব। এর 

পূবর পযর�, েসই বযি�িবেশষি শ�ুমা� যা করে্ পাের ্া হল, কারণ বা যেথ� দলীল না থাকা সোও ্াকফীর 

করা। 

যারা েিাটদান কাজির সােথ জিড়্, ্ারা ��ান্ ৩ি ে�ণীে্ পেড়, 

১। যারা গণ্ে� িব�াস কের এবং ্ারা েিাট েদয় এবং ্ারা িনবরািচ্ হেল খুশীই হে্ন এবং সুেযাগ থাকেল 

আইন�ণয়নও করে্ন। এ সকল েলােকরা মুর্াদ। িক�, আমরা শ�ুমা� ্খনই এেদর স�েকর  জানে্ পাির, 

যখন ্ারা ্ােদর িব�ােসর কথা বেল। 

                                                                                                                                                                                           
েযেহ্ু্্ােদরেক্েকান্অপকমর্বা্এই্িপরািমেডর্অনযানয্অংশেক্সাহাযয্করে্্েদখা্যায়দ্েিািং-এর্বযাপাের্এই্
বইির্েয্অংেশ্আেলাচনা্করা্হেয়েছ্এই্বযাপারি্েসখােন্আেরাও্ �্হেবদ 

(২৮৫) এর্উদাহরণ্পাওয়া্যায়্যখন্রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص মুনািফ�েদরেক্্ােদর্নাম্ে�াের্জানে্ন, িক�্এরপেরও্্ােদরেক্

্ােদর্�ীেদরেক্্ালাক্েদওয়ার্আেদশ্েদন্িন, যিদও্্ােদর্িনফা�্রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص এবং্িকছু্সাহাবা্Ê-এর্িনকট্

�কাশয্িছলদ্এর্কারণ্হল্্খন্্ারা্সমােজ্মুসিলম্েগা�ীর্অ�িুর �্িছল্এবং্কািফর্ডাকার্�ি্ব�ক্াসমূহ্্
্ােদর্ে�ে�্িবদযমান্িছলদ 
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২। যারা এই কারেণ েিাট েদয় েয, ্ােদরেক ঘুষ েদওয়া হেয়েছ অথবা িকছু দিুনয়াবী অজর েনর �ি্�ি্ 

েদওয়া হেয়েছ বা এরপ িকছু। এই েলােকরা ্ােদর অব�ান উ�য়েনর জনয সা�ারণ্ ফুসসা� (িবে�াহী পাপী), 

যারা শ�ুমা� েশাচনীয় মূেলয িনেজেদর �ীনেকই িব�য় করেছ না, বরং িনেজেদরেকও িব�য় কের িদে�। 

৩। এছাড়াও এমন মুসিলমগণ রেয়েছন, যারা �্াির্ হেয়েছন পথ�� ’আিলম, জািহল (চূড়া� পযরােয়র অ�) 

এবং অ� েলাক অথবা খারাপ কােজর মুখপা�েদর �ারা, যারা খারাপ-েক সু�ররেপ উপ�াপন কের। এ সকল 

েলাকেদর মােঝ ৩ি েগা�ী রেয়েছ, 

ক. যারা ্ােদর ’আিলমেদর অ� অনুসরণ কেরন। ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার েথেক িন�রাির্ হারামি 

জােনন এবং আমরা ্া পূেবর উে�খ কেরিছ “এমন েলাকেদর সােথ বেসা না, যারা আ�াহ র িনদশরনসমহূেক 

উপহাস করেছ।” এই েলােকরা মুশিরকন, কারণ ্ারা ্ােদর ’আিলমেদর অ� অনসুরেণর মা�যেম আনগুে্যর 

ে�ে� িশরক কেরেছ এবং আল-িক্াব-এর উপের ্ােদর ’আিলমেদর শ�াবিলেক �া�ানয িদেয়েছ এবং ্ারা 

েলাকেদরেক শারী‘য়াহ উেপ�া কের আইন�ণয়ন করে্ িদেয়েছ এবং িশরক-এ সহায়্া করেছ। 

খ. এরা হল েস সকল মানুষ, যারা ্ােদর ’আিলমেদর এই হমিকর িশকার েয, যিদ ্ারা েিাট �দান না কেরন, 

্েব এর মােন দাঁড়ায় েয, ্ারা কথার মা�যেম সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজর িনেষ� করেছন না। ্ােদরেক 

�্াির্ করা হেয়েছ এবং ্ােদর কথােক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার �ীন-এর সাহাযয করার জনয বযবহার করা 

হয় না। ্ােদরেক হমিক েদওয়া হেয়েছ েয, যিদ ্ারা েিাট না েদন এবং পালরােমম-এ ্ােদর �ি্িনি�� করার 

জনয �েমরর েন্ােদর িনবরাচন না কেরন, ্েব শারী‘য়াহ-এর অব�া যা আেছ ্ার চাইে্ও করন হেয় পড়েব। এই 

�রেনর েলােকরা িুল পেথ আেছ, ্েব ্ারা িনি�্িােব কুফার অথবা মুনািফ�ূন নয়, েযেহ্ু েয �রেনর 

বযাখযা ্ােদরেক েদওয়া হেয়িছল। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন ্ােদরেক �মা কেরন, েযেহ্ু ্ােদর 

িহদায়াে্র জনয দা’ওয়াহ , ্ারিবয়যাহ এবং দ‘ুয়া �েয়াজন। 

গ. এরা হল েস সকল মানুষ, যােদরেক েিাট দােন বা�য করা হেয়েছ, েযমনটা েদখা যায় িকছু অ্যাচারী 
শাসনবযব�ায়, িবেশষকের ম�য�ােচয, েযখােন গিানরেমম নাগিরেকর েমৗিলক �েয়াজনীয় িবষয়ািদ সরবরাহ ব� 

কের েদয়, যিদ েস েিাট �দান না কের। উদাহরণ রপ, একজন বযি� েকান �কােরর েমিডেকল বা অনযানয 

সাহাযয পােব না, যিদ েস ্ার েিািং কাডর  না বানায়। অেনেক হয়ে্া েদেশর বািহের যাবার জনয ্ােদর বযবসা 

বা �মেনর ডকেমম্স-এর লাইেসা েথেক বি�্ হেব। এই �রেনর েলাকেদর বা�য করা হে� এবং আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালা ্ােদর িনয়যাহ অনুসাের ্ােদর িবচার করেবন, ্ােদর উপর িক পিরমাণ বল �েয়াগ করা 

হেয়িছল এবং েসটা এিড়েয় যাওয়া স�ব িছল, নািক িছল না, ই্যািদর্উপর্িিিত্কের। 

িক�, আমােদর পে� এ সকল েলাকেদর িবচার করা, আর ্ােদর িবচার করা েয, ্ােদর এসব িবষয় এিড়েয় 

যাবার �ম্া িছল, নািক িছল না, ইসলােমর পেথ নযায়ানগু ও সিক নয়। যােহাক, উপেরাি�িখ্ এ সব িকছুর 

জনয, সকল েিাটারেদরেক কািফর বলা একি অযথাথর কাজ, যা ্াকফীিরয়যাহ অথবা খাওয়ািরজ-রা কের থােক, 
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শারী‘য়াহ-এর অনুপি�ি্ে্ মানুেষর অব�ার বা�ব্া এবং যারা অ্যাচাির্ ্ােদর আর েকান িবক� বযব�া 

আেছ িকনা, ্া না বুেঝই। �কৃ্পে�, �ে্যকি িবষয়েক পৃথক পৃথক িােব গিীর পযরােলাচনা কের েদখে্ হেব, 

যিদ েকউ একি িনিদর� �রেনর েলাকেদর বযাপাের িস�া� িদে্ চায়। এর মােন মুজািহদনূেদর সং�াম িবল� করা 

বা �ীরগি্র কের েদওয়া নয়, কারণ ক্ক মানুষেক বল�েয়াগ করা হেয়েছ, আর ক্ক পথ��। এে্ আ�াহ  
সুবহানাহ ্া‘য়ালার েযা�ােদরেক েিাট�দােনর �ানসমেূহ �চ� আ�মণ করা অথবা গণ্� নােম পিরিচ্ 

ন্ুন িবদ‘আহ -এর িমিং হাউসসমূহেক এবং যারা এর �চার কের ্ােদরেক �ংস করার বযাপাের িবলি�্ করা 

উিচ্ নয়। ্েব কারণ বয্ী্ েকান �রেনর েলাকেদরেক টােগরট করা িাইেদর কাজ নয়। যিদ েকান �রেনর িুল 

হেয় থােক, মুজািহ�ীনেদর বযাপাের �থেম উতম �ারণা েপাষণ করা উিচ্, এবং আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার রা�ায় যারা যু� কের, ্ােদর িবরে� বাি্ল আইন�েণ্ােদর অপ�চার �হণ করা মানুষেদর উিচ্ 

নয়। 

রসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন, 

“িফতন্াহ -এর সমেয় সেবরাতম বযি� হল েসই বযি�, েয ্ার েঘাড়ায় চড়েছ, আ�াহ র শ�েদরেক েস আ্ংিক্ 

করেছ এবং ্ারা ্ােক আ্ংিক্ করেছ। এর পর ি�্ীয় সেবরাতম হল েসই বযি�, েয পবরে্ বাস কের, আ�াহ র 

‘ইবাদা্ করেছ, যাকাহ িদে� এবং মৃ্ুযর অেপ�া করেছ।” 

-সহীহ মুসিলম 

এখােন ্ৃ্ীয় েকান িাগ েনই, অ্এব, যারা ক� েিাগ করেছ, যিদ ্ারা যু� করে্ না পাের, ্েব ্ােদর 

িহজরাহ করা উিচ্। আমােদর বুঝা উিচ্ েয, যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার রা�ায় যু� করেছ, ্ারাই 

সবচাইে্ েসৗিাগযবান ও সাথরক, এবং যারা িহজরাহ কেরেছ এবং িফতন্াহ , িশরক ও যুলম-এর জায়গা ্যাগ 

কেরেছ, ্ারা মুি��া�। যারা এই দ’ুির েকানিই করে্ পােরিন, ্ারা ্ােদর িনয়যাহ ও ‘আমাল অনুসাের 

পুনরিত্ হেব, ্েব ্ােদর েকান�েমই পিৃথবীে্ আ�াহ র শাসন �ি্�ার জনয সংঘি্ মূল যুে�র মােঝ 

আসা, এিেক ম�র করার েচ�া করা অথবা এিেক বাি্ল করার েচ�া করা উিচ্ নয়। 

 

সিক দিৃ�েকাণ েথেক িবকৃি্ 

আমরা হািকিময়যাহ-এর িকছু অপবযবহার এবং িকছু বড় পাপ-এর কথা উে�খ না কের এই বইি ব� করে্ 

পারলাম না। 

মানুেষর হািকিময়যাহ-এর এই িবষয়ি স�েকর  স্কর  থাকা উিচ্, েযখােন আমান্দার ’আিলমগণ ও দা’ওয়াহ 

কােজ িল� মানুেষরা এর �ি্র�া করার েচ�া করেছন, অপরিদেক অনযানযরা ্ােদর রাজা ও ে�িসেডমেদর 

�ি্র�া করে্ চাইেব। এে্ িবি�্ হবার িকছু েনই, েযেহ্ু এি উ�াহ -এর জনয একি সবরবযাপী ঘটনা, যা 

্খনই েদখা েদয়, যখন েকউ শারী‘য়াহ-এর জনয আহবান কের। যারা স্য কথা বেল, ্ােদরেক �শিম্ করার 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22


  

বাব-উল-ইসলাম বাংলা েফারাম  

পৃিথবীর  বুেক আ�াহর শাসন 

220 

জনয এমন মানুষ সবসময় থাকেব, যারা ্ােদর �ি্েরা� করার েচ�া করেব, মানুষেদরেক িব�া� করার েচ�া 

করেব এবং েসই সময়কার মানুেষর মনেযাগেক ঘুিরেয় অপরিদেক েনওয়ার েচ�া করেব। 

আর যিদ এে্ও কাজ না হয়, ্েব �ুরআন-এর শ�াবিলেক িবকৃ্ করা হেব, হাদীসসমূহেক অবেহলা করা হেব 

অথবা অজহুা্ িদেয় এিড়েয় যাওয়া হেব এবং সাহাবা Ê-এর বুঝ-েক পুনবরযাখযা েদওয়া হেব। যারা অ্যাচারী 

শাসকেদরেক িবরপ মেনািােবর হা্ েথেক র�া করে্ চান, ্ারা আেরকি েকৗশল অবল�ন করেছন। এই 

েকৗশলি হল ’আিলমেদর কথােক িবকৃ্ করা। এটা জানা িবষয় এবং সহেজই বুঝা যায় েয, মসুিলম উ�াহ 

স�ান কের এবং মনেযােগর সােথ ্ার ’আিলমেদর েথেক শেন। ্াই েয েকউ ‘ইলম-এর বযি�েদরেক অথবা ‘ইল

ম-েক িনয়�ণ কের, েস-ই িস�া� েনয় েয, উ�াহ-এর িকরপ �ি্ি�য়া করা উিচ্ এবং ্ােদর িক করা উিচ্। 

এ সকল িবকৃ্কারীরা ’আিলমেদর ফা্াওয়া েনয় এবং ্ার পুনবরযাখযা কের, অথবা হয়ে্া ্ারা এর অে�রক 

বণরনা কের এবং বািক অে�রক মুেছ েফেল। এরপর সকেল িমেল েসিেক অি্ির� পিরমােণ সরলীকরণ কের, এবং 
হয় িুল অনুবােদর মা�যেম অথবা ডাহা িমথযা বলার মা�যেম িফর‘আউেনর েকাটর -এর সাম�সযপণূর এই েলাকেদর 

েকাটর  সিক পথ�া� ’আিলমেদর ফা্াওয়া-েক স�ূনররেপ িনি�য় কের িদে্ সমথরয হয়। িবষয়ির সংি��্ার 

জনয আমরা শ�ুমা� �্ারণার এরপ একি ঘটনা বণরনা করেবা। 

িনে�া� উদাহরণি হল, েলােকরা িকরেপ ‘আ�ামাহ মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا-এর ্াওহীদ আল-

হািকিময়যাহ-এর িশরেকর বযাপাের ফা্াওয়া িনি�য় করার জনয ্ার িকছু কথা িম�ণ কেরেছ এবং 
অ�াসি�কিােব বযবহার কেরেছ, ্ার একি দ�ৃা�, যখন ি্িন বেলিছেলন, 

“েয সকল িজিনস একজনেক মুর্াদ কের েদয়, েসগেলা ি্নি ে�ণীে্ িবি�, 

�থম িাগি হল েয, যা রসলূু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص িনেয় এেসেছন বেল জানা যায়, এবং ি্িন যা এেনেছন বেল আবিশযকিােব 

জানা যায়, ্ার িবেরা�ী্া করা। সু্রাং, এি হল ্া-ে্ অিব�াস, েহাক ্া মূল িবষয়সমূেহ অথবা অমুখয 

িবষয়সমূেহ, আর যা ইসলােম জানা যায় ্াে্ েকান ওজর েদওয়া যােব না। 

ি�্ীয় িাগি হল যােদর কােছ �মাণি অজানা। সু্রাং, এই বযি� ্্�ণ পযর� অিব�াস কের িন, য্�ণ পযর� 

না ্ার উপর �মাণ �ি্ি�্ হেয় যায় এবং দলীলসমূহ ্ার সামেন উপ�াপন করা হয়। ্ার উপের �মাণ 

�ি্ি�্ হেয় যাবার পর, েস শ�ুমা� ্খনই কািফর হেব, যিদ েস ্া বুেঝ থােক। যিদ েস বেল, ‘আিম বুঝে্ 

পারিছ না,’ অথবা েস বুেঝেছ িক� েস আপিত কের, ্েব ্ার কােছ �েয়াজনীয় বযাখযাসহ �মাণসমূহ পির�ার 

করে্ হেব। 

‘ইনাদ (একগঁেয় িবেরা�ী্া) কািফরেদর েথেক েকান কুর নয়, বরং এি হল কুর-এর একি শাখার অংশ এবং 
অপর অংশসমূহ একগঁেয় িবেরা�ী্া নয়, আর ’আিলমগণ এই িবচারকােযর �েবশ কেরন িন, কারণ এি েস এবং 

আ�াহ -এর মােঝ। 
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্ৃ্ীয় িাগি হল েসই িজিনস, যা অিয�রীণ িচ�ার সােথ জিড়্। সু্রাং, এি একজনেক মুর্াদ কের না, 
য্�ণ পযর� না ্ার উপর �মাণ �ি্ি�্ হেয় যায়, ্া মূল িবষেয় নািক অমুখয িবষেয়-্া িবেবচনা না 
কেরই...সু্রাং, আমরা এর েথেক জানে্ পারলাম েয, কােরাও উপের েকান �কােরর ্াকফীর েনই, য্�ণ পযর� 

না ্ার উপের �মাণ �ি্ি�্ হেয় যায়। সু্রাং, এই িাগি ��্ �্ীয়মান এবং ি�্ীয়িই এর জায়গায় 

পেড়। 

এরপর এখােন আেরাও দ’ুি িজিনস রেয়েছ, �থম্, িজিনসির উপর এরপ িবি� েয, এি অিব�াস। ি�্ীয়্, 

একজন বযি�র উপর িনিদর� কের িবি� েদওয়া একি িি� িবষয়। এরপর রেয়েছ একি েগা�ীর উপর ্াকফীর, 

েযমন জাহিময়যাহ, 287

(২৮৬) েযি আেরকি িবষয়।”  288

(২৮৭)(২৮৮) 

েয সকল েলােকরা েস সব শাসকেদর খারাবী ঢাকার েচ�া করেছ যারা ্ােদর িনজ  শারী‘য়াহ �ব র্ ন করেছ, 

্ারা এই ফা্াওয়ািেক ‘দলীল’ িহেসেব বযবহার কের, এটা �মাণ করার জনয েয, শারী‘য়াহ স�িকর ্ ্াহকীম 

(িবচার) এবং ্াশরী‘ঈ (িবি�িব�ান) স�ূনর একই িবষয়। এছাড়াও ্ারা এই ফা্াওয়ািেক িবকৃ্ করার েচ�া 
কেরেছ, েযন মুসিলমরা িব�াস কের েয, ্াকযীব (অ�র অথবা কথা িদেয় �্যাখযান করা) বয্ী্ আর েকান 

�কােরর কুর েনই।290

(২৮৯) যােহাক, ্ারা একি িবশাল িুল কেরেছ। উপেরা� কথাগেলা যিদ পাঠেকর �ারা 
                                                           
(২৮৬) এরা্হল্একদল্মানুষ্যারা্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলার্নাম্ও্িসফা্সমূহ্িবকৃ্্কেরেছদ্এছাড়াও্কুর্্ও্
ঈমান-এর্ে�ে�্্ারা্মুরিজ’আদ্্ারা্িব�াস্কের্েয, কুর্্শ�ুমা�্্খনই্�ি্ি�্্হয়, যখন্বযি�ি্মখু্িদেয়্্া্
েঘাষণা কেরদ্্ােদর্আেরাও্অেনক্িবেরা�ী্বযাপার্রেয়েছ্যা্আহল্্উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর্সােথ্িবেরা�ী, েয্
কারেণ্শাইখ্ইবন্্ইবরহীম্رحمه هللا ্ােদরেক্্াকফীর-এর্েযাগয্একি্েগা�ী্বেলেছনদ 

(২৮৭) ফা্াওয়া্শাইখ মুহা�াদ্ইবন্্ইবরহীম, িিলউমঃ্০২, পৃ�াঃ্১৯০-১৯১ 

(২৮৮) আমােদর্আেরাও্েদখা্উিচ্্েয, শাইখ্মুহা�াদ্ইবন্্ইবরহীম্رحمه هللا েকান্�সে�্কথা্বলেছনদ্এই্অংশি্
�কৃ্পে�্্ার্ফা্াওয়া-এর্েথেক্েনওয়া, যা্িবিি�্�রেনর্কুর্্িনেয়্আেলাচনা্কেরেছদ্এিােব্িনেজেদর্ই�ার্
দাস�কারী্ েলােকরা্�স�িেক্পালিেয়্ িদেয়েছ্এবং্্ার্ব�বযসমূহেক্�স�্ েথেক্ েবর্কের এেন্অপর্জায়গায়্
বযবহার্কেরেছদ 

(২৮৯) এই্উি�ি্আেরকজন্বযি�িবেশেষর্�ারা্উাাির্্হেয়িছল্যার্নাম্হল্খািলদ্আল্‘আনবািরদ্েস্সালািফেদর্
অেনক্বড়্অলীক্ক�নােক্পূরণ্কেরিছল, যখন্েস্েঘাষণা্িদেয়িছল্েয, ্াকযীব্(কথার্�ারা্কুর্) বয্ী্্আর্
েকান্�কােরর্কুর্্েনই, যার্ফেল্যারা্শাই্ন্শাসকেদর্খারািব্ঢাকে্্চাইে্া, ্ারা্আনে�্উ�িস্্হেয়্এই্
কাজি্করে্্েপেরেছদ্েস্একটা্বই্িলেখিছল্এবং্্ার্নাম্িদেয়িছল্্আল -হম্্িব্গয়ির্মা্আনযাল্আ�াহ্
(আ�াহ  যা্না িযল্কেরেছন্্া্বয্ী্্অপর্িকছু্িদেয়্িবচার) এবং্পৃ�াঃ্১৩১-এ্্ার্এ্উি�্কেরিছলদ্এই্
েলাক্�কৃ্পে�্আল্‘আ�ামাহ  ‘আ�ু�াহ  ইবন  ‘আ�ুর-রহম্ান্আল-িজবিরন্ও্আল্‘আ�ামাহ  মুহা�াদ্ইবন্্ইবরহীম্
-رحمه هللاএর্িদেক্এক্িবশাল্িমথযা িনে�প্কেরেছ, েযখােন্েস্বেলেছ্েয, আল্িজবিরন, শাইখ্ইবন্্ইবরহীম্-رحمه هللا

এর্সবর�থম্ছা�্আ�াহ  যা্নািযল্কেরেছন্্া্বয্ী্্অপর্িকছু্িদেয়্আইন্�ণয়েনর্ে�ে�্‘আমল্ও্ঈমােনর্
মােঝ্পাথরকয্কেরেছনদ 

এই্কথা্আহল্্উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ -এর্কােছ্েপৗঁছােনার্পর্্ােদর্মােঝ্�ি্বােদর্এক্ব��িন্উাাির্্
হয়, যখন্্ারা্কুর্্ও্ঈমান্সং�া�্এই্বযি�র্ িবদ‘ঈ্ম্বাদ্শনে্্পায়দ্ এমনিক্ েয্সালাফী্�ি্�ােনর্
একজন্সদসয্হল্আল্‘আনবাির্িনেজ, েসই্�ি্�ােনর্মানুেষরাও্্ার্েথেক্দেূর্থাকা্অনুিব্করেলা, এবং্্ার্
িবরে�্ব�বয্েপশ্করে্্শর্করেলা, ্ার্বইিেক্িবপিনক্িহেসেব্শনা�্করেলা্এবং্দািব্করেলা্েযন্এই্বই-
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মনেযাগ সহকাের েদখা হয়, ্েব েদখা যায় েয, েসগেলা শ�ুমা� িবচারকাযর (্াহকীম) স�িকর ্, েযখােন বযি�ি 

িকছু িবষেয় বা একি িবষেয় সীমাি্�ম কেরেছ। এই কারেণ এরপ বযি�র উপের হিাহ �ি্�া করা জররী, 

কারণু◌ু◌ু্রর হে্ পাের েয, েস অবা�য অথবা হে্ পাের েয, েস একটা কািফর। এই কারেণ অবশযই হিাহ �ি্�া 

করে্ হেব। 

িক�, েসই বযি�র জনয, েয িকনা আইন�ণয়ন কের, আমােদর উিচ্ এই বযাপাের মুহা�াদ ইবন ইবরহীম رحمه هللا-

এর এই ফাতওয়াি বযবহার করা, 

“আর েয েকউ পযরায়�েম আইন ৈ্রী কের এবং অপরেদরেক এর িদেক আাসমপরণ করে্ বা�য কের, ্েব এি 

কুর, যিদও ্ারা বেল েয, ‘আমরা পাপ কেরিছ এবং নািযলকৃ্ আইেনর িবচারই অি�ক নযায়।’ এরপেরও এি 

কুর, যা একজনেক �ীেনর বিহিূর ্ কের।”  291F

(২৯০) 

উ�াহ-এর ্ােদর েথেক স্কর  থাকা উিচ্, যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা, ্ার রসূল ملسو هيلع هللا ىلص এবং সাহাবাগণ Ê 

এবং এই উ�াহ-এর ’আিলমগণ -যারা পূেবরা� ৩ি উৎেসর উপর িিিত কের স্য িলেখন ্ােদর কথার িবকৃি্ 

ঘটায়। আমােদর অবশযই স্কর  হে্ হেব এবং ’আিলমেদর �দানকৃ্ িবি� িবেবচনা করার সময় ্ার সংি�� 

কথাও িবেবচনা করে্ হেব। ি�্ীয় িবষয় হল, আমরা কখেনা এ সকল ’আিলমেদরেক  আমােদর েথেক েকান 

�কােরর সুিব�া �হণ করে্ িদব না। এই কারেণ আমােদর সবসময় দলীেলর সােথ স�ৃ� থাকে্ হেব, 

’আিলমেদর সােথ নয়। আমােদর সে্যর সােথ স�কর  থাকে্ হেব এবং েসই সােথ ’আিলমেদরেক স�ান করে্ 

হেব, কারণ ্ারা স্য কথা বেলন, িক� আমােদর ’আিলমেদর কারেণ স্যেক স�ান করা উিচ্ নয়। 

এি আমােদরেক অ� অনুসরণ-এর ফাঁদ-এর িদেক �ািব্ কের, িক েয িজিনসি এই সকল �্ারকরা আমােদর 

েথেক চায়। য্�ণ পযর� ্ারা এরপ করে্ পারেছ, ্ারা জােন েয, ্ারা মানুষেদরেক �্াির্ করে্ স�ম। 

িক�, যিদ আমরা েমৗিলক উৎসসমূেহর সােথ জিড়েয় থািক, ্েব আমরা কখেনাই পথ�� হব না। আর আ�াহ  

সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন আমােদরেক আেলার পেথ পিরচািল্ কেরন। 

 

 
                                                                                                                                                                                           
এর্েলখক্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘আলার্কােছ্্াওবাহ  কের্এবং্�ীেন্িফের্আেসদ্্ারা্আেরাও্েজার িদেলা্েয, এই্
বইি্েযন্পড়া্না্হয়, পড়ােনা্না্হয়্এবং্এর্িব্রণও্েযন্না্করা্হয়দ্এটা্এই্কারেণ্নয়্েয, সালািফয়যাহ  
মুিেমম্সৎকােজর্আেদশ্ও্অসৎকােজর্িনেষ�্করে্্চায়, কারণ্্ারাও্পূেবর্মুহা�াদ্ইবন্্ইবরহীম্رحمه هللا-এর্
কথার্িুল্অথর্ও্িুল্বযাখযা্কেরেছ্এবং্শাইখ্আল্িজবিরন্رحمه هللا-েকও্অপবাদ্িদেয়েছদ 

িবষয়ি্িছল্েয, েযিােব্আল্‘আনবাির্্ার্িবদ‘আহ -ি্কেরেছ, এটােক্অ �্বা্ঢাকার্আর্েকান্উপায়ই্িছল্
না, এটা্িছল্স�ূনর্ �্এবং্সহেজই্শনা�্করা্যায়্এমনদ্আর্েযেহ্ু্সালািফয়যাহ -এর্র�া্করার্একটা্খযাি্্
রেয়েছ, ্াই্্ারা্এটা্অনুেমাদন্করে্্পােরিনদ্এই্কারেণ্্ারা্এরপ্ব�বয্েপশ্কেরেছদ 

(২৯০) মাজম‘ুআ্ফা্াওয়া্শাইখ্মুহা�াদ্ইবন্্ইবরহীম, িিলউমঃ্২১, পৃ�াঃ্৫৮০ 
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উপসংহার 

এই কাজির েশষাংেশ, আমরা িনে�া� উপসংহারসমূহ েবর কের ্াে্ েপৗছাে্ স�ম হেয়িছ, 

• পৃিথবীর �মাগ্ র�ণােব�ণ �েয়াজন এবং এই �েহর িবষয়ািদর অব�া আজ িবপদাশ�াপণূর। দষূণ, 

খাদযািাব এবং যু�াব�া আমােদর েচনা �হিে্ িয়ংকর পিরব র্ ন বেয় আনেছ এবং এই পৃিথবী, যাে্ 

আমরা বসবাস কির, ্া আজ নযায়িবচােরর জনয কাঁদেছ। 

• আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শাসন এই পৃিথবীে্ সবর��ান হে্ হেব। যিদ ্া না হয়, ্েব িবিি� রেপ ও 

অবয়েব িশরক ছিড়েয় পড়েব এবং েবশীরিাগ মানুেষরা, যারা িকনা এ্ই দবূরল েয িনেজেদর �ি্র�া 
করে্ও সমথরয নয়, ্ারা এই কুর-এর �ারা বশীিূ্ হেব, যা ইি� ইি� কের �ে্যক ঘেরর িদেক এিগেয় 

চেলেছ। আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালাই একমা� সাা যার ‘ইবাদা্ এই পৃিথবীে্ করে্ হেব, আর এটা 
িনি�্ করার একমা� প�ি্ হল িূিম, আকাশ ও সমু� িনয়�ণ করা এবং মানুেষর কােন ইসলােমর বাণী 

েপৗছােনার উপযু� রা�া কের েদওয়া। 

• সম� পৃিথবীে্ শাসন করা এবং জিমেন একমা� আইন হওয়া, শারী‘য়াহ-এর জনয খুবই �াকৃি্ক িবষয়। 

�ে্যক ে�ে� এি সকেলর জনয, এমনিক পশেদর জনযও বা�িবক এবং দয়ালু। আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার প�ি্ অনুসাের এমন েকান শাি� েনই, যা অপরাে�র সােথ মানানসই নয়। েকান 

বযি�িবেশেষর অবশযকরণীয় ক র্ বযসমূহ ও ্ার অি�কারসমূেহর উপর হ�ে�প না কের মানবেগা�ীর 

কলযাণ এবং মানবজাি্েক সমথরন করা হয়। শারী‘য়াহ পাঠােনা হেয়েছ পাঁচি সবচাইে্ গর�পূণর 

িবষেয়র সংর�েণর জনয, ১। ঈমােনর পিব�্া, ২। েদহ ও মেনর পিব�্া, ৩। মানুেষর স�ান/‘ইযযা্-

এর পিব�্া, ৪। মানুেষর স�িতর পিব�্া, ৫। মানুেষর মন ও েম�ার পিব�্া। 

• শারী‘য়াহ-এর �েয়াগ করা এবং শারী‘য়াহ েযন ক্ৃর �শীল হয় েসই আকা�া েপাষণ করা, রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-েক 

িব�াস করা ও ইয়া�ীন করার সােথ ও্ে�া্িােব জিড়্। েয বযি� ইসলামেক িনেয় উি�� থােক এবং 

ইসলােমর বা র্ ায় িব�াস কের, েস ইসলামেক সবর��ানরেপ চায়। আর এর িবপরী্ি হয় েসই বযি�র 

ে�ে�, েয ইসলামেক সবর��ানরেপ চায় না, েস রসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর িমশন স�েকর  িনি�্ নয় এবং ইসলামেক 

িনেয়ও েস খুশী নয়, কারণ েয েকউ েকান িকছুে্ িব�াস কের, েস েসিেক সম� বদয় িদেয় সমথরন কের, 

এমন নয় েয, েস শ�ু কথা বেল, অথচ কােজর �ারা সমথরন কের না। 

• আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবি�িব�ান ৩ি ে�ণীে্ পেড়, আইন�ণয়ন, িবচারকাযর এবং স�াদন। আর 

আমােদর িক মােঝ অবি�্ শাসেকরাও এই ৩ি ে�ণীে্ পেড়। েয আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইেনর 
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উপর আইন �ণয়ন কের, েস �থম ে�ণীর অ�িুর � এবং ইসলােমর বিহিূর ্। েয বযি� আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘আ�ার আইেনর িবষেয় িবচার করেছ, েস ফািস� হে্ পাের, আবার কািফরও হে্ পাের, এি িনির র 

কের ্ার অব�া এবং েস যা করেছ ্ার ্ী�্া এবং গিীর্ার উপর। েয বযি� শারী‘আহ-এর 

�েয়াগ/স�াদন স�িকর ্ িবষয়ািদে্ হ�ে�প করেছ, ্ার জনয যািলম অথবা কািফর িশেরানামাি 

�েযাজয হে্ পাের, যা িনণরয় করা হয় েসই বযি�িবেশেষর বযাপাের ্দ� করার পের। েয েকান শাসক, 

গ্কােলর, আজেকর বা আগামীকােলর, ্ার উপর এই বুঝ সবসময় �েযাজয। শারী‘য়াহ এবং শাসেকর 

মােঝ একি সু�� স�কর  রেয়েছ এবং েয শাসক এই স�েকর র শ র্ াবিলর সােথ মানানসই নয়, ্ার েছাট 

বা বড় েকান িবষেয়ই শাসন করা উিচ্ নয়। 

• আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইনসমূহ এবং ্ার নািযলকৃ্ ্াওহীদ পর�েরর সােথ ও্ে�া্িােব 

জিড়্। েয বযি� আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবরে� গমেনর জনয পীড়াপীিড় কের, ্ার ্াওহীেদর 

বযাপাের সে�হ রেয়েছ, আর েয বযি� ্ার িমথযা/বাি্ল-েক ্েলায়ার-এর �ারা �ি্র�া কের, েস 

্াওহীদ-েক পির্যাগ কেরেছ। 

• শারী‘য়াহ-এর িবরে� দাঁড়ােনা অথবা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা যা নািযল কেরেছন ্া �ারা 
িবচার/শাসন না করার পাপ-এর িবিি� �র রেয়েছ, েযেহ্ু �ে্যক এমন বযি� েয িবচার করেছ, েস 

একই �রেনর পাপ করেছ না। ক্ক অেনক উঁচু �েরর কুর করেছ, অপরিদেক ক্ক �েরর িদক েথেক 

িনচু �েরর করেছ। এটা জানার উপায় হল, িক িক িবষয় একজনেক ্ার ইসলাম �হেনর পর আবার 

ইসলাম েথেক বিহিূর ্ কের েদয়, েস স�েকর  জানা। কারণ এমন �ে্যক বযি�, েয শারী‘য়াহ-এর িবরে� 

গমন কের, িকছু িনিদর� পাপ রেয়েছ যা েস কেরেছ, এবং েস যা কেরেছ ্ার ্ী�্া বা্�েরর উপর 

িনির র কের ্ার উপর িবচার করা যায় পােপর িবিি� �েরর ে�ি�ে্, েযমনঃ কুর, িশরক, িনফা�, 

িযনিদ�, যুলম এবং িফস�। 

• মানুষেদর েথেক েয সকল একগঁেয় েলােকরা শারী‘য়াহ-এর িবরে� দাঁড়ায় এবং যখন ্ােদরেক বাি্ল 

শারী‘য়াহ-এর জনয আ�মণ করা হয় ্খন্্েলায়ার-এর �ারা িনেজেদর �ি্র�া কের, ্ারা 

আ�ুিনক যুেগর ্া্ার। ব র্ মান যুেগর এই েচি�স খােনর ্ার আল-ইয়ািস� রেয়েছ, যা েকান রাজার 

আেদশ অথবা েকান ে�িসেডম বা �াইম িমিন�ার-এর িবি�িব�ান। শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন করার 

বযাপাের ্ােদর অ ীকৃি্ এবং ্ােদর িবি�িব�ান িনেয় আসার বযাপাের একগঁেয়িম/পীড়াপীিড় করার 

মা�যেম ্ােদর কুর পির�ার হেয় িগেয়েছ এবং ্ারা ির�াহ-এর একি দরজা িদেয় ইসলােমর বািহের 

চেল িগেয়েছ। 

• সাহাবা Ê-গণ, যারা এই বযাপাের আমােদর িশ�ক এবং এই উ�াহ-এর �থম ’আিলম গণ, ্ােদর �ি্ 

খুবই কেঠার িছেলন যারা শারী‘য়াহ-এর �ারা শাসন করে্ বযথর হ্ এবং আইন�ণয়েনর ে�ে� েশষ পযর� 

এিেক বড় কুর বেল েঘাষণা িদেয়েছন। ’আিলমগণ এই িবষেয়  আমােদরেক েছেড় চেল যান িন, এবং 
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্ারা এই িবষেয় বািক উ�াহ-এর সােথ সবরস�্িােব একম্ হেয়েছন েয, সবসমেয়র জনয শারী‘য়াহ-

এর আইনেক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার আইন বয্ী্ অপর েকান আইন �ারা �ি্�াপন করা বড় কু

র এবং বড় িশরক। এমনিক অ্ীে্র েকান শারী‘য়াহ, েযমনঃ ্াওরাহ অথবা ইনিজল-এর �ারা শাসন 

করাও ইজমা’/ঐকম্য অনুসাের বড় কুর। আর শ�ুমা� িবচার করা এবং আইন�ণয়ন করাটাই বড় 

কুর নয়। এমনিক আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার শ�েদর সােথ ৈম�ীর স�কর  করাও কুর এবং কু

ফার-এর �ি্ এক �রেনর আনুগ্য। আর এটা আবারও বড় কুর। 

• েকান সে�হ বয্ী্, যারা কুফার, আইন�েণ্া, শাসক এবং আ�ুিনক িদেনর িফর‘আউনেদর 

েকাটর সমূেহর িবচারকেদর সােথ একই কা্াের দাঁড়াে�, ্ােদরেক শারীিরকিােব অপসারণ করে্ হেব। 

্ােদর সােথ যু� করে্ হেব এবং েকান �রেনর চুি�প� বা সমেঝা্ায় সা�র করা যােব না। ্ােদরেক 

�ম্া েথেক হটাে্ হেব অথবা অপসারণ করে্ হেব। যিদ ্ােদরেক হ্যা করা হয়, ্েব ্া-ই। যারা 
টােগরট নয় িক� টােগরট-এর �ােন রেয়েছ, যিদ ্ারা পেথর মােঝ বাঁ�া রপ দাঁড়ায় অথবা কুর-এর ঢাল 

িহেসেব বযবব্ হয়, ্েব ্ােদরেক অবশযই জানে্ হেব েয, ্ারা ঝঁুিকপূণর �ােন রেয়েছ। ্ােদর জনয 
শ�ুমা� িবক� উপায় হল, যুে� েযাগদান করা, ঐ �ান েথেক িহজরাহ করা অথবা অ�্ যুে�র �ান েথেক 

দেূর থাকা, েযন অ্যাচারী শাসেকরা যারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার িবরে� যুে� িল�, ্ােদর �ারা 

্ারা েকান �কােরর বা�া রপ বযবব্ না হয়। 

• েয সকল ’আিলম এই সকল শাসনবযব�ােক সমথরন করেছ ্ারা একি কুর-এর েগা�ী, িক� ্ােদর 

�ে্যেকই কািফর নয়। ্ােদর মে�য ক্ক ফুসসা� (িবে�াহী পাপী) এবং ঈমান ও ্াওহীেদর েমৗিলক বুঝ 

স�েকর  জািহলূন (অ�) । ক্ক েচ�া করেছ িি্ের েথেক িবষয়িেক পিরব র্ ন করার, িক� যু� 

শ�ুমা� ্ােদর জনয েথেম থাকেব না। যারা িি্ের েথেক শাসনবযব�ােক পিরব র্ ন করার �ি�য়ায় 

থাকা অব�ায় মারা িগেয়েছন, ্ারা শাহীদ এবং ্ারা ্ােদর িনয়যাহ অনুসাের পুনরিত্ হেবন। যারা 

খারাবীেক �ি্র�ার জনয পীড়াপীিড়/েজার করেছ, ্ারা একি খারাপ েগা�ী। ্ােদরেক একি েগা�ী 
িহেসেব টােগরট করা স�ব এবং যিদ ্ারা �সফায়ােরর িশকার হয়, ্েব ্ারা শ�ুমা� ্ােদর 

িনেজেদরেকই িন�া করে্ পাের। ্ােদরেক হয় শাসনবযব�ার িবরে� স্য কথা বলে্ হেব এবং স�ান 

বয্ী্ মৃ্ুযবরণ করে্ হেব অথবা েসই �ান েথেক িহজরাহ করে্ হেব, েযন ্ারা টােগরট-এ পিরণ্ না 

হয়। শ�ুমা� ্খনই ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার েসনাদল েথেক িনরাপদ থাকে্ পারেব। 

• যারা এই শাসনবযব�ার প্ন হেল ্ােদর িকছু হারােনার আশংকা কের, ্ারা ইমাম আ্-্াহায়ী  رحمه

 এর কথা বযবহার কেরেছ ্ােদর িনজ  বযাখযার  ােথর এবং েসগেলা িনেয় িনেজেদর ই�াম্ েখলা-هللا

কেরেছ। যােহাক, যিদও ্ারা এর িবকৃি্ কেরিছল, ্েব স্কর ্ার সােথ ইমাম-এর কথাগেলা পযরােলাচনা 

করেল েদখা যায় েয, ্ার رحمه هللا কথাগেলা সা�ারণ এবং েসির একি �স� রেয়েছ। সু্রাং, েসিেক 

আইন�ণয়েনর ে�ে� িশরক-এর বযি�েক ঢাকার কােজ বযবহার করা যােব না। যিদ �সে�র সােথ িমিলেয় 
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েদখা হয়, ্েব ইমাম আ্-্াহায়ী رحمه هللا-এর উি� সবরবযাপী ছিড়েয় পড়া কুর-এর �ি্র�াকারীেদর 

যুি�েক এক মুহূে র্ র মে�য িিিতহীন কের েদয়। 

• ্াওহীদ আল-হািকিময়যাহ ্াওহীদ-এরই একি অংশ এবং �ুরআন-এ এর বহ উে�খ রেয়েছ। এি 

্াওহীেদর সােথ সরাসির জিড়্ এবং যারা এিেক �্যাখযান কেরেছ, ্ারা আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার 

েস সকল নামসমূহ যা শারী‘য়াহ ও আইন�ণয়েনর সােথ সরাসির জিড়্, েসগেলা েগাপন করার েচ�ার 

মা�যেম ্ার েসসকল নামসমূেহর িবকৃি্ সা�ন কেরেছ। যারা হািকিময়যাহ-েক একি ন্ুন িবদ‘আহ  

িহেসেব িচি�্ কের, ্ারা �ুরআন স�েকর  ্ােদর বযাপক অ�্া �কাশ কেরেছ। অথচ ্ারা েয ন্ুন 

পিরিাষা বযবহার কের েযমনঃ ‘্াওহীদ আর -রবূিবয়যাহ’, ‘্াওহীদ আল-উলূিহয়যাহ’, ‘্াওহীদ আল-

আসমা ওয়াস-িসফা্’, ‘আ�ীদাহ’, ‘উসূল উল-িফ�্হ’, ‘আহল উস -সু�াহ ওয়াল-জামা‘আহ ’ এবং এরপ 

আেরাও অেনক িকছু, েস কথা ্ারা িুেল যায়। 

• হািকিময়যাহ, শারী‘য়াহ-এর সােথ জিড়্, সু্রাং যখন শারী‘য়াহ-এর লংঘন করা হয়, ্খন হািকিময়যাহ-

এর সীমাি্�ম করা হে�। এই রকম বযাপক সীমালংঘনেক যখন ্ু� িবষেয়র নযায় েদখা হয়, ্খন এর 

মােন দাঁড়ায় েয, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালাই বাড়াবািড় কেরেছন (নাউযিুব�াহ), যখন ি্িন যারা 

্ার নািযলকৃ্ িব�ান বয্ী্ অপর িকছু িদেয় িবচার কের, ্ােদরেক কুফার বেল েঘাষণা কেরেছন। 

আর েসই সােথ যখন ক্ক ইহূদী সা�াথ-এর সীমা অি্�ম কেরিছল ্খন ্ােদরেক আ�াহ  সুবহানাহ 

্া‘য়ালার বানর ও শূকর-এ পিরণ্ কের েদওয়ার মােন দাঁড়ায়, আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ক�রপ�ী 

(নাউযুিব�াহ)। এটা কখেনাও হে্ পাের না, আর যারা এই িবষেয় পীড়াপীিড় কের, ্ারা শ�ুমা� 

িনেজেদরেকই েবাকা বানাে�, আর েসই সােথ েয সকল অসিয্া আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার রা�ায় 

বযাঘা্ ঘটায়, ্ারা েসগেলার �ি্র�া করার মা�যেম িনেজেদর শাি�েক ্রািস্ করেছ। 

• সকল ন্ুন ম্বাদসমূহ, েযগেলা এেসেছ আর িগেয়েছ, এখন গণ্�ই সবচাইে্ দীঘরেময়াদী। সকেলর 

�ি্ এর  া�ীন্া ও নযায়িবচােরর �ারা, এবং এর নারীেদর �ি্ সম-অি�কােরর �ারা, এি এক মহূে র্ র 

মে�যই আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা ও ইসলােমর শ�, েযেহ্ু সমােজ িূিমকা পালেনর ে�ে� দ’ুি িি� 

সৃি�র মােঝ কখেনাই সম্া স�ব নয়। যারা এই �রেনর আে�ালেনর �ারা �িািব্ হেয়েছ, ্ারা 
�্াির্ হেয়েছ এবং ্ােদরেক বলা হেয়েছ েয, যখন ্ারা েিািং বুথ-এ যায়, ্খন ্ারা সৎকােজর 

আেদশ করেছ এবং অসৎকােজর িনেষ� করেছ। এটা শাই্েনর প� েথেক একি মারাাক �্ারণা। 

যারা এই �রেনর কাজ করেছ, ্ারা একি কুর েগা�ী, েযখােন ক্ক হল কুফার (যারা িব�াস কের 

েয এটা শারী‘য়াহ-এর ম্ই, অথবা শারী‘য়াহ-এর চাইে্ও উৎকৃ� অথবা এির শারী‘য়াহ-এর নযায়ই 

েকাটর  থাকার অি�কার রেয়েছ), ক্ক ফুসসা�, এবং ক্ক এমন যারা এরপ করার জনয বল�েয়াগকৃ্ 

হেয়েছ বেল আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালার কােছ অবযাহি্�া� এবং আেরাও অেনেক িবচার িদবেস িনজ 

িনজ িনয়যাহ অনুসাের উঠেব। যারা পালরােমম-এ �েবশ কের, ্ারাও উপেরর নযায় ি্নি ে�ণীে্ 

িবি�, এবং ্ােদর এর েথেক স্কর  থাকা উিচ্ েয, যিদ মুজািহ�ীনগণ এ সকল স�ূনর হারাম কাজ ও 
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শয়্ািন কােজর জনয বযবব্ িবনসমূহ টােগরট কেরন, ্েব এরপ েকান �কােরর �ি্�ি্ েনই েয, 

্ােদর জীবন র�া করা হেব। ্ােদর িনেজেদর িনরাপতা িনি�্ করার একমা� উপায় হল 

আইন�ণয়েনর এ সকল িবনসমূহ ্যাগ করা এবং হয় এই যুে� েযাগদান করা অথবা এই জায়গাগেলা 
্যাগ করা। 

• এখনও এমন সব েলােকরা রেয়েছ, যারা এমন সব ’আিলমেদর কথা বলেব, যােদরেক মানেুষরা স�ান 

কের, েযন মানুষেদর �ারা কুর-এর অ� অনুসরণ করােনা যায়। এটা েকান �েমই েমেন েনওয়া হেব না। 

’আিলমেদরেক শ�ুমা� ্খনই অনুসরণ করা হেব, যখন ্ারা স্য কথা বেলন। যখন ্ারা 
নযায়পরায়ণ্ার সােথ কথা বেলন, ্ােদরেক পুর�ৃ্ করা উিচ্ এবং ্ােদর িবি�র অনুসরণ করা 

উিচ্। যখন ্ারা অনযায় কথা বেলন, ্খন ্ােদর সংেশা�ন কের িদে্ হেব এবং ্ােদর েসই িবি�র 

অনুসরণ করা যােব না। এিােবই ইসলােম আমােদর মূলনীি্ কাজ কের। আমরা সে্যর্সােথ স�িকর ্, 

েসই বযাি�র সােথ নয়, েয েসই কথা বেলিছল, েস েয-ই েহাক না েকন। এটাই ’আিলমেদরেক পূজা করার 

চ�িেক েিে� েদওয়ার একমা� উপায়। স্য �হণ করে্ হেব �ুরআন এবং সু�াহ েথেক, সাহাবা Ê 

এবং উ�াহ-এর ইজমা’-এর উপর িিিত কের। 

• পথ�� ’আিলমেদর পাশাপািশ আেরাও অেনক বা�া রেয়েছ, েযগেলা শারী‘য়াহ-এর অ�গমন এবং এর 

�েয়াগ-এর পেথ এেস দাঁড়াে�, েযমনঃ এই বা�ব্া েয, শারী‘য়াহ �ি্�ার জনয আ�িরকিােব যু�র্ 

মুসিলমেদর উপযু� েন্ৃ� েনই। আর যখন আেছ, ্খন্হয় ্ােদরেক শাসন করা েথেক বযাহ্ করা 

হয়, অথবা হ্যা করা হয়, বা েজল-ব�ী করা হয়, অথবা ্ার িবরে� সেজাের গজব িনে�প করা হয়। 

যােহাক, ইি্হাস েথেক আর েসই সােথ �ীন হে্ও এি �মািণ্ েয, যখন েন্ৃ� হািরেয় যায়, ্খন এটা 

শ�ুমা� যু� এবং কেঠার সং�াম-এর মা�যেমই িফের আসে্ পাের। এই কারেণ আমরা সং�াম এবং কু

ফার ও মুর্াদ েদর িবরে� যু�েক আহবান কির। শ�ুমা� ্খনই ঈমানদারগণ আ�িরক েন্ােদরেক 

জানে্ পারেব এবং জানে্ পারেব েয, কােক অনুসরণ ও সমথরন করে্ হেব। 

• দঃুখজনকিােব, েবশীরিাগ্্রণ, েম�াবী্এবং্মানবস�দ্পি�েম্পািলেয়্িগেয়েছ, মুসিলম্
িূখ�সমূেহ্�বল্চাপ্ও্অ্যাচােরর্কারেণদ্হয়্্ারা্উ�্্র�নােব�ণ্অথবা্উ�্্
জীবন্যাপেনর্উে�েশয্িগেয়িছলদ্্ারা্্ােদর্জীবেনর্অি�কাংশ্সময়্কাটায়্ইি্হােসর্
এক্�াে�, েকান্�কােরর্পিরব র্ ন্আনার্বযাপাের্আ�হী্নয়, অথবা্সমথরয্নয়দ্এসকল্
মানুেষর্�েয়াজন্দা’ওয়াহ  এবং্উৎসাহ, েযন্্ারা্ইসলািমক্আে�ালনেক্উৎসাহ্ েদয়দ্
একবার্যখন্্ারা্দা’ওয়াহ  পােব, ্খন্্ারা্এে্্উৎসািহ্্হেব্এবং কাজ্করে্্আ�হী্
হেয়্ উঠেব্ এবং্ হাল্ েছেড়্ িদেব্ নাদ্ এ্ সকল্ মানুষ্ খুব্ সহেজই্ ইসলােমর্ প্াকার 
বাহেক্পিরণ্্হে্্পােরদ 

• েয সমসযাি্আমােদরেক্বাঁ�া্ িদে�, ্া্হল্খাদযািযাস, েপাশাক-পির�দ, �ীন, কথা-বা র্ া, 
িশ�া, িবচুয্্েযৗনাচরণসহ্আেরাও িয়াবহ্সকল্ে�ে�্কুফ্ারেদর্অনসুরণ্করাদ্এটা্
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ব�্করে্্হেব, কারণ্এটা্মািলক-দাস্দেৃশযর্একি্উৎপাদন, যা্এই্উ�াহ -েক্�ংসাাক্
অসাড়্ার্িদেক্�ািব্্করেছদ্মুসিলমেদর্জনয্কুফ্ারেদর্জীবনপ�ি্্েথেক্দেূর্থাকা্
এবং্রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص-এর্�দিশর্্পেথ্চলা্এবং্রসূলু�াহ্ملسو هيلع هللا ىلص-এর্িশখােনা্আদব্ও্আচার-

বযবহার্অজর ন্কের িশ�েক্পিরণ্্হওয়া্এবং্অনয্সকলেক্িশ�া্দান্করা,  া�ীন্া্
এবং্আািব�াস্অজর েনর্ে�ে�্একি্খুবই্গর�পূণর্�াপদ্আমােদর্সকল্সমসযার্উতর্
আমােদর্ �ীেন্ রেয়েছদ্ মুখম�লীর্ উপেরর্ �ে্যক্ উপযু�্ িনকাব, দািড়্ এবং্ উপযু�্
েপাশাক-পির�দ, ইসলািমক্�চারণা্এবং্�িােবর্একি্�াপদ 

• িীি্, আলসয, য�ণা, ি্�্া্এখেনাও্এই্উ�াহ -এর্মােঝ্এ্্অি্্উা্পযরােয়্িবদযমান্
েয্ আপিন্ েদখে্্ পান্ েয, িকছু্ মানুেষরা্ দা’ওয়াহ  কােজ্ জিড়্্ থাকা্ সে�ও্ ্ােদর্
িাইেদরেক্ সমথরন্ করেছ্ না, অ�ের্ এ্ সকল্ বযাি�্ থাকার্ কারেণদ্আমােদর্ দা’ওয়াহ  
কােজর্সােথ্জিড়্্মানষু্ িহেসেব্সৎকােজর্আেদশ্িদে্্হেব্এবং্অসৎকােজর্িনেষ�্
করে্্ হেব, আা্যােগর্ জনয্ উৎসাহ্ িদে্্ হেব্ এবং্ স্য্ কথা্ বলা্ ও্ স্য্ কথার্
�ি্র�ার্জনয্সবরাে�্অব�ান্করে্্হেবদ্যিদ্দা’ওয়াহ  এমন্কােরাও কাছ্েথেক্আেস, 

যােক্আিম্পছ�্কির্না, েসে�ে�্দা’ওয়াহ  কােজ্বাঁ�া্িদেয়্িনেজর্ ােথর্মনেযাগ্েদওয়া্
যােব্নাদ্য্�ণ্পযর�্বযাপারি্স্য, ্্�ণ্পযর�্আমােদর্েকান্িকছু্মেন্করা্যােব্
নাদ্সকল্আমীর্ও্দলগেলােক্ঐ্িবষয়ির্িদেকই্গর�্িদে্্হেব, ্া্না্হেল্আমরা্
কখেনাই্বড়্�রেনর্সাফলয্লাি, দলব�্কাজ্উপেিাগ্বা্দলব�্কােজর্পুর�ার্লাি্

করে্্পারেবা্না। আমরা্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্সামেন্অস�ািন্ই্রেয়্যােবাদ 

• এই্ উ�াহ -এর্ সং�ারকেদরেক্ পূেবরও্ খাওয়ািরজ্ উপা�ী েদওয়া্ হেয়িছল, উদাহরণ রপ্
আহম্াদ্ইবন্্হানব্াল্رحمه هللا ্ার্সমেয়্এবং্ইবন্্্াইিময়যাহ  رحمه هللا ্ার্সমেয়দ্পাপী্
খলীফাহ -েদর্�ারা্এ্�রেনর্কথা্িনি��্হেয়িছল্েস্সকল্মহান্’আিলমেদর  িদেক, যারা্

্ােদর্ শাসকেদর্ সং�ার্ সা�ন্ করে্্ েচেয়িছেলন। িক�্ েয্ সকল্ েলােকরা্ মু‘আিয়য়া্
Ê ও্‘আলী্Ê-এর্সংেশা�ন্করে্্চাইিছল্এবং্্ােদরেক্কািফর্বেল ডাকিছল, ্ারা্
িুল্ করিছল, কারণ্ শারী‘য়াহ স�ূনররেপ্অ�্্অব�ায়্ িছল্ এবং্ মুসিলমেদর্ পিব�্া্
সংরি�্্অব�ায়্ িছলদ্এই্কারেণ্যারা্্ােদরেক্কািফর্বেল ডাকিছল্্া্ িুল্ িছল্
এবং্্ােদরেক্খাওয়ািরজ্িশেরানামা্েদওয়া্হেয়িছলদ 

• যােহাক, ব র্ মান্সং�ারকেদরেক্এই্�রেনর্উপা�ী েদওয়া্যায়্না, যখন্েসকলািরজেমর্
হাে্ই্িনয়�ণ এবং্মানবরিচ্্িব�ানই ক্ৃর �শীল্এবং্্া্মানুেষর্জীবন্�ংস্করেছদ্
িজনা-বযািিচার, জয়ুা্ এবং্অ�ীল্া্ �চার্ করেছদ্ এ্ সবিকছুর্ র�া্ করা্ হে�্ একদল্
অসৎেলােকর্�ারা, যারা্িনেজেদরেক্িবচারক, পিুলশ্েফাসর্এবং্আিমর্বলেছ, যােদর্িকনা্
শারী‘য়াহ র�া্ করার্ কথা, �ংস্ করার্ কথা্ নয়দ্ িক্ যখনই্ আমােদর্ সমেয়র্
সং�ারকগণ্শারী‘য়াহ-েক্ র�া্করার্ েচ�া্কেরন্ এবং্আইন�ণয়ন্স�িকর ্্ িশরক্-েক্
এই্উ�াহ  েথেক্দেূর্সিরেয়্ েদওয়া্ েচ�া কেরন, পথ�� ’আিলমরা্্ােদরেক্খাওয়ািরজ্
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এবং্ আহল্্ উস -সু�াহ  ওয়াল-জামা‘আহ  েথেক্ িবচুয্্ বেল উপা�ী কেরদ্ �কৃ্পে�, এই্
শাসনবযব�ার্আিমররা্িনেজরাই্খাওয়ািরজ, কারণ, ্ারাই্খাওয়ািরজেদর্মলূ্ৈবিশে�যর্সােথ্
িমেল্যায়, যা্হল্মুসিলমেদরেক্হ্যা্করা্এবং্মশুিরকেদরেক্েছেড়্েদওয়াদ্এছাড়াও্এই্
শাসনবযব�া্ইহিদ্ও্�ী�ানেদর্সােথ্অিনিদর�্সময়কােলর্জনয্শাি�চুি�্করার্মা�যেমও্
এই্ৈবিশ�য্পূরণ্কেরেছদ 

• ্াই্ এটা্ �মািণ্্ েয, পথ�� ’আিলমরা্ ্ােদর্ জীবন্ বযয়্ কেরেছ্ েসকলািরজম্ এবং্
মানবরিচ্্িব�ােনর্�ি্র�ায়্এবং্�ি্িনয়্্পরুষ্ও্মিহলারা্েয্সকল্িফতন্াহ -এর্
স�ু�ীন্ হে�্ েসগেলার্ র�ক্ িহেসেবদ্ অবেশেষ্ এ্ সকল্ ’আিলমরা্ আহল্্ উস -সু�াহ  
ওয়াল-জামা‘আহ  এর্ ‘আ�ীদাহ -এর্ জনয্ কিমেরর্ কা�া্ কাঁেদ্ এবং্ এর্ সং�ারকেদরেক্
খাওয়ািরজ্ বেল সে�া�ন্ কেরদ্আমরা্ এ্ সকল্ শাইখেদরেক্ এবং্ ্ােদর্ সমথরকেদরেক্
িজে�স্কির্েয, এক্দল্মানুেষর্হাে্্আইন�ণয়েনর্�ম্া্েদওয়া্িক্সিক কাজ? যারা্
িনেজেদরেক্পালরােমম্বেল পিরিচ্্কেরদ্আমরা্এই্উপসংহার্টািন্্েয, আমােদরেক্এই্
�রেনর্মানষুেদর্েথেক্দেূর্থাকে্্হেব্এবং্্ােদর্েথেক্‘ইলম্্আহরণ্করা্যােব্নাদ্
কারণ্ যখনই্ ্ারা্ েকান্ সিক্ ‘ইলম্্ েদয়, ্ারা্ ্খন্ ্ার্ মা�যেম্ েকান্ গর�পূণর্
‘ইলম্-েক্িবকৃ্্কের্এবং্শাসকেদরেক্সাহাযয্কেরদ 

• দা’ওয়াহ -এর্কােজ্িনেয়ািজ্্বযি�েদর্জনয্শারী‘য়াহ-এর্দাবী্করা্এবং্এই্কােজ্েলেগ্
থাকা্খুবই্জররীদ্কারণ্এটা্শাসকেগা�ীর ’আিলম েদরেক্শারী‘য়াহ-এর্অনুপযু�্র�ক্
িহেসেব্�কাশ্কের িদেব, েযেহ্ু্�ি্িনয়্ই শারী‘য়াহ-এর্িবকৃি্্ঘটােনা্হে�, আর্এই্
িসিনয়র্ ’আিলমরা্ িনরব্ হেয়্ আেছদ্ আমরা্ এই্ সকল্ ’আিলমেদর অ�্ অনুসারীেদর 
অনুসরণ্করে্্পাির্না, যারা্ একজন্সা�ারণ্মানুষেক্ চুপ্থাকে্্বেল্ েযেহ্ু্্ার্
�ান্ েনইদ্ আমােদর্ সকেলর্ মসুিলম্ িহেসেব্ দািয়�্ আেছ্ এবং্ আমরা্ যার্ �ি্র�া্
করিছ্এবং্আমরা্েয্িবষেয়র্কথা্বলিছ্্া্�িেকর্নযায়্ � এবং্এি্ইসলােমর্
মূল্িবষয়্সমেূহর একিদ 

• ইসলািমক্কােজ্স�ূনর্েগাপনীয়্া্েকান্িােলা্ফলাফল্বেয়্আনেব্নাদ্কুর্্ও ঈমান-

েক্�কাশ্কের েদওয়া্অ্য�্জররী্বযাপারদ্যিদ্ইসলািমক্কমরকা�্স�ূনর্ েগাপনীয়্
থােক, ্াহেল্কুর্্আেগর্ম্ই্রেয়্ যােব্ এবং্ ইসলািমক্কমরকা�্জড়সড়্ হেয়্শ�ু্
ছায়াই্ হেয়্ থাকেবদ্ এই্ িবষয়গেলা্ �কাশয্ ও্ সে�হা্ী্িােব্ করে্্ হেবদ্ যিদ্ ্ুিম্
সবিকছুই্ েগাপেন্করে্্চাও, ্েব্ িকছুই্অিজর ্্হেব্না, এবং্মানুষ্ িকছুই্করেব্না, 
িবেশষ্কের সৎকােজর্আেদশ্ও্অসৎকােজ্ িনেষ�, যা্য্্েবশী্স�ব্্্্�কাশয্ও্
কেঠার্করা্উিচ্দ 

• িকছু্ েগা�ী্ েযগেলা্ ইসলােমর্ জনয্ কাজ্ কের্ এবং্ ্ােদর্ সমথরকেদর্ িকছু্ িবষয়্ বা্
শারী‘য়াহ �ি্�ার্প�ি্র্বযাপাের্মতপ্াথরকয্আেছদ্যােহাক, এরপেরও্যারা্শারী‘য়াহ-এর্
িবকৃি্্ সা�ন্করেছ্্ােদর্ �ি্্ শ�্ার্বযাপাের্্ােদর্ এক্াব�্ থাকা্ উিচ্দ্ েয্
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েকউ্ শারী‘য়াহ-এর্ �ি্র�া্ করেছ, ্ােক্ র�া্ করার্ জনযও্ ্ােদর্ এক্াব�্ হওয়া্
জররীদ্আমােদর্ এেক্অপরেক্ শয়্ািন্ শাসনবযব�া্ ও্ এর্ েস্ সকল্ পথ�� ’আিলম  
যারা্েযিােব্শয়্ািন্ম্বাদ্ও্েসকলািরজম-েক্র�া্করেছ্েসিােব্শারী‘য়াহ-এর্র�া্
কের্না, ্ােদর্িবরে�্সহেযািগ্া্করে্্হেবদ 

• এ সকল েগা�ী সমূেহর েমােটও উিচ্ হেব না শাই্নেক ্ােদর পাথরকযসমহূ বযবহার কের 
শারী‘য়াহ পুনরায় িফিরেয় আনার ্ােদর সকল �েচ�ােক বযথর কের েদওয়ার সুেযাগ 
েদওয়ারদ সবরদা মেন রাখে্ হেব েয, শারী‘য়াহ একবার �ি্�া হেয় েগেল সকল পাথরেকযর 
অবসান ঘটেব, কারণ আমরা সকেল েয েকান ৈব� ইসলািমক শাসকেক েশানা ও আনগু্য 
করাে্ স�ি্ �কাশ কেরিছদ েসই �ণ-ি আসা পযর� আমােদরেক িনয়মানুবি র্  ও সিহউু 
হে্ হেবদ আ�াহ  সুবহানাহ ্া‘য়ালা েযন আমােদরেক ্ার �ীন�ি্�ায় সাহাযয কেরন, 

েযমন ি্িন আমােদরেক জািনেয়েছন,   

 

“ম ু’িমন প্রুষ ও্ ম্ ’ুিমন ন্ারীরা এ্েক অ্পেরর ব্�ুদ এ্রা (্মান ুষেদর) সৎ ক্া েজর আ্েদশ ে্দয় , 

অসৎ ক্াজ ে্থ েক ি্বর্ র্া েখ , ্ারা স্লাহ  �ি্�া ক্ের, যাকাহ  আদায় ক্ের, (জীবেনর স্ব্
কােজ ) আ�াহ  ্ া ‘য়ালা ও্্ ার র্সেূলর (্িব�ােনর) অনুসরণ ক্ের, এরাই হ্ে� ে্স স্ব ম্ ান ুষ ; 

যােদর উ্পর আ্�াহ  ্ া ‘য়ালা অিচেরই দ্য়া ক্রেবন ; অবশযই আ্�াহ  ্ া ‘য়ালা পরা�মশালী, 
কশলীদ”                            -সরূা আত -্াওবাহঃ ৭্১ 

• ্াওহীদ্ আল-হািকিময়যাহ  এই্ যুেগর্ সবচাইে্্ গর�পূণর্ িবষয়দ্ কারণ্ এই্ পিরিাষার্
মােঝই্এই্উ�াহ -এর্িনরাপতা্িনিহ্্রেয়েছ, যা্হল্শারী‘য়াহ-এর্ছায়ার্িনেচ্এই্উ�াহ -
েক্�ি্র�া্�দান্করাদ্এই্মূলনীি্ি্ েস্সকল্শাসকেদর্অ্যাচােরর্ িবরে�্রেখ্
দাঁড়াবার্ মূলিিিত, যারা্ �াকৃি্ক্স�দ্�ারা্ িনেজেদর্পেকট্িরেছ, েয্ স�দ্আ�াহ  
সুবহানাহ্ ্া‘য়ালা ঈমানদারেদর্ জনয্ ও্ ্ােদর্ মে�য্ যারা্ দির�্ ও্ অ�ম্ ্ােদর্
অি�কার্িহেসেব্েরেখেছনদ্্াই্আমরা্পাঠকেক্অনুেরা�্করিছ্সবরদা্িনরেপ�্দিৃ�িি�র্
সােথ্দলীেলর্সােথ্থাকার্জনয্এবং্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্মূলনীি্সমূহেক্িবসজর ন্
না্ েদওয়ার্জনয, যখন্আমরা্জািন্েয, ি্িন িক্বেলেছন্এবং্ িনিদর�্ িবষয়ািদ্সমূেহ্
ি্িন্িক্আইন্কেরেছনদ 

• পাঠেকর্এবং্ ‘ইলম্্আহরণকারীর্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্সাহাযয্েথেক্িনরাশ্হওয়া্
কখেনাই্উিচ্্হেব্না, েযেহ্ু্এি্সকল্িদক্েথেকই্আেসদ্এটা্মেন্রাখা্খুবই্জররী 
েয, যিদও্এটা্আমােদর্ইি্হােসর্একি্অ�কার্সময়, ঈমানদারেদর্�ারা্এই্অ�কার্
দরূীিূ্্করার্�েয়াজনীয়্কাযরাবিলর্�ারা্অি্্শী�ই্আমরা্শারী‘য়াহ-এর্প্াকার্িনেচ্
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উ�ল্সূযরােলােক্ া�ীন্জীবেনর্িনঃ�াস্িনবদ্্খন্আমরা্আ�াহ  সুবহানাহ্্া‘য়ালার্
দয়ালু্ ও্ উপকারী্ শাসনবযব�ায়্ িনরাপতা্ লাি্করেবাদ্আ�াহ  সুবহানাহ্ ্া‘য়ালা েযন্
ে্ামােক্ এবং্আমােদরেক্ হা�্ /স্য-এর্ উপর্ �ি্�া্ কের েদন্ এবং্আমােদরেক্ ্ার্
অিিজা্্ ৈসনয্ বািনেয়্ েদন, যারা্ পৃিথবীে্্ আ�াহ র্ শাসেন্ িনেজেদর্ িনেয়াগ্ করেবদ্
(আমীন) 

স�ািদ্ ও স�নূর হেয়েছঃ  

�ী�্১৯৯৯ 

 

িবেশষ ��াবয 

যিদ েলখক এবং/অথবা স�াদক কখেনাও েজলব�ী হন এবং/অথবা অ্যাচাির্ হন 
এবং/অথবা ্ােক/্ােদরেক জনস�ুেখ এই গেবষণাি বা ্ােদর পূেবর �কািশ্ েকান 
গেবষণা এর িবরে� কথা বলে্ বা েসগেলােক পির্যাগ করার বযাপাের স�ি্ 
�কাশ করে্ বা�য করা হয়, ্েব সা�ারণ জনগণ-েক ্ােদর (েলখক/স�াদক-এর) 

িব্িকর ্ কথাসমূেহর নয়, বরং ্ােদর �কািশ্ িক্াবািদ ও গেবষণাসমূেহ েয 
দলীলসমূহ উে�খ করা হেয়েছ েসগেলার অনুসরণ করে্ আেদশ করা হে�, েযেহ্ু 
এসকল িব্িকর ্ কথাসমূহ সা�ারণ্ অ্যাচাের বলে্ বা�য করা হয় অথবা ্ােদর 
বা ্ােদর পিরবার বা ্ােদর ব�ুেদর �াণনাশক হমিকর মা�যেম ্ােদরেক িদেয় 
বলােনা হয়দ 

 

 

********************** 
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Avgv‡`i cÖKvwkZ (evsjv) Ab¨vb¨ wKZvemg~nt 

BÝcvqvi g¨vMvwRb Bm~¨ 5 

ZvbRxg Avj-Kvq`v KZ©„K cÖKvwkZ g¨vMvwRb 

BÝcvqvi g¨vMvwRb Bm~¨ 6 

ZvbRxg Avj-Kvq`v KZ©„K cÖKvwkZ g¨vMvwRb 

hyeK‡`i cÖwZ GKwU evZ©v 

knx` kvBL Wt Avãyjøvn& Avh&hvg رحمه هللا 

MYZvwš¿K cÖwµqv, †fvU`v‡bi Zxeª mgv‡jvPbv 

Ges GB wel‡q Bmjv‡gi „̀wófw½ 

kvBL Avey KvZv`vn Dgvi Be‡b gvngy` Avey Dgvi Avj wdwjw¯Íwbi 

DÕeyw`q¨vn msµvšÍ Dc‡`k I civgk©mg~n 

kvBL Avey gynv¤§v` Avwmg Avj gvK¡w`mx 

DÕeyw`q¨vn msµvšÍ Dc‡`k I civgk©mg~n 

kvBL Avey gynv¤§v` Avwmg Avj gvK¡w`mx 

Avm&nveyj DL ~̀` 

kvBL widvC ïiæi 

wdivD‡bi †Ljv 

Avey mvjgvb dvimx Beb Avn‡g` Avj ïqvBj Avj Rvnivbx 

gvbe iwPZ AvBb Øviv wePvi Kiv - GwU wK †QvU Kzdi bvwK eo Kzdi? 

kvBL Avey nvRgv Avj-wgkix 

wgjøv‡Z Be&ivnxg 

Avey gynv¤§` ÕAvwmg Avj-gvKw`mx 

MYZš¿t GKwU Rxeb e¨e ’̄v (Øxb!) 

kvBL Avey gynv¤§` ÕAvwmg Avj-gvKw`mx 

Bmjv‡gi „̀wó‡Z MYZ‡š¿i mskq mg~n 

AvZ&-wZeqvb cvewj‡KkÝ 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22
http://ia701200.us.archive.org/30/items/InspireIssue5bangla/Low_Quality.pdf
http://www.archive.org/download/bangal-inspier/Ins_Bn_6_L.pdf
http://ia600800.us.archive.org/16/items/AMessageToEveryYouth-bangla/AMessageToEveryYouth-bangla.pdf
http://ia600801.us.archive.org/0/items/CondemnationOfTheDemocraticProcessVotingAndTheIslamicStancesOn_118/CondemnationOfTheDemocraticProcessVotingAndTheIslamicStancesOnTheseIssues.pdf
http://ia600801.us.archive.org/0/items/CondemnationOfTheDemocraticProcessVotingAndTheIslamicStancesOn_118/CondemnationOfTheDemocraticProcessVotingAndTheIslamicStancesOnTheseIssues.pdf
http://ia601204.us.archive.org/10/items/Ubudiyyah/Ubudiyyah.pdf
http://ia601204.us.archive.org/10/items/Ubudiyyah/Ubudiyyah.pdf
http://ia600805.us.archive.org/21/items/AshabulUkhdud/ashabul-ukhdud.pdf
http://ia701201.us.archive.org/7/items/TheGameOfThePharaohs-bangla/TheGameOfThePharaohs-bangla.pdf
http://ia700602.us.archive.org/25/items/RulingByMan-madeLawbangla/RulingByMan-madeLawbangla.pdf
http://ia600401.us.archive.org/0/items/Millat-e-ibrahimbangla/Millat-e-ibrahimbangla.pdf
http://ia600405.us.archive.org/9/items/Democracy-ADeenbangla/Democracy-ADeen.pdf
http://ia700409.us.archive.org/15/items/DoubtsRegardingDemocracybangla/IslamerDristiteGonotontrerShonshoyShomuhotibyan.pdf
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Avjøvn& Avgv‡`i weR‡qi Rb¨ cȪ Í~Z Ki‡Qb 

kvBL AvbIqvi Avj AvIjvwK رحمه هللا 

ZvInx‡`i cZvKvevnx‡`i cÖwZ... 

AvZ&-wZeqvb cvewj‡KkÝ 

wRnv‡`i ’̄vqx I AwePj welqmg~n 

knx`, Avj-nvwdR, gyRvwn` kvBL BDm~d Be&b mv‡jn& Avj-DqvBix رحمه هللا 

wd`vqx Awfhv‡bi wel‡q Bmjv‡gi weavb - GwU wK AvZ¥nZ¨v bvwK kvnv`vn& eiY? 

knx`, Avj-nvwdR, gyRvwn` kvBL BDm~d Be&b mv‡jn& Avj-DqvBix رحمه هللا 

wRnv‡`i AskMÖnY Ges mnvqZvi 39wU Dcvq 

gynv¤§` web Avngv` Avm-mvwjg (Bmv Avj-AvZkxb)  

gymwjg‡`i f~wg‡K cÖwZi¶v Kiv 

knx` kvBL Wt Avãyjøvn& Avh&hvg رحمه هللا 

gvkvix Avj-AvkDqvK¡ Bjv gvkvix Avj-DkvK¡ 

kvBL Avngv` Beªvnxg gynv¤§` Avj `xgvkKx Avj ỳgBqvwZ (Beb bynvm) رحمه هللا 

wRnv` welqK †gŠwjK Av‡jvPbv 

kvBL Avãyj K¡vw`i Be‡b Avãyj Avwhh 

wRnv‡`i f~wgi c‡_ 

Bgvg BDm~d Beb mv‡jn Avj-ÕDqvqix رحمه هللا 

ZvInx` Avj-AvÕgvwj 

knx` kvBL Wt Avãyjøvn& Avh&hvg رحمه هللا 

Avj-Bgvg Avngv` Beby bvmi Avj-LyRvÕC 

Avj-nvwdR Beby Kvmxi رحمه هللا 

Z¡wje Avj Bjg‡`i cÖwZ Dc‡`k 

kvBL myjZvb Avj DZvBwe رحمه هللا 

https://203.211.136.84/~babislam/forumdisplay.php?s=9b2ab4eda5ad6b431bab794321e87981&f=66&langid=5&styleid=22
http://ia600408.us.archive.org/22/items/AllahIsPreparingUsForVictorybangla/AllahIsPreparingUsForVictorybangla.pdf
http://ia600505.us.archive.org/28/items/ToThePeopleOfTawhedbanglaTranslation/flag-in-bangla.pdf
http://ia600601.us.archive.org/15/items/ConstantsOnThePathOfJiihadbangla/ConnstantsOnThePathOfJiihadbangla.pdf
http://ia600609.us.archive.org/12/items/TheIslamicRulingOnThePermissibilityOfSelf-sacrificialOperationsbangla/MOPS.pdf
http://ia600505.us.archive.org/33/items/39WaysToServeAndParticipateInJihadbangla/39WaysToServeAndParticipateInJihadbangla.pdf
http://ia600405.us.archive.org/6/items/DefenceOfTheMuslimLandsbangla/DefenceOfTheMuslimLandsbangla.pdf
http://ia600405.us.archive.org/1/items/Al-mashariAl-ashwaqIlamasariAl-ushaaqbangla/Al-mashariAl-ashwaqIlamasariAl-ushaaqbangla.pdf
http://ia600408.us.archive.org/8/items/FundamentalConceptsRegardingJihaadbangla/FundamentalConceptsRegardingJihaad.pdf
http://ia600406.us.archive.org/28/items/ThePathToTheBattleFieldBengali/The_path_to_the_battle_field_BENGALI.pdf
http://ia600401.us.archive.org/31/items/TheTawheedOfActionBengali/The_Tawheed_of_Action_BENGALI.pdf
http://ia600406.us.archive.org/17/items/ImamKhuzaibangla/Imam_Khuzaibng.pdf
http://ia600402.us.archive.org/0/items/AdviceToTheSeekerOfKnowledgebangla/Advice_to_the_Seeker_of_Knowledge_BENGALI.pdf
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